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 الخمسونالخمسونوو  الواحدالواحدالشريط الشريط                 

يَن ِعَ يَد  ُ َىَعيالَا دِِّنه اليدد يَو ِدييُن اََلَِسياَلِاَ َّللَاياَت َّللاه َُ َ َو يَماِ  َواِحيدو ِِ َوالسه ِ ِفي  اَأََر ِ اََلَِسياَلُا]آآت َوِديُن َّللاه َّللاه
 [.3ة:[َ َوَّللَااَت َىَعالَا دَوَرِضيُت لَُكُا اََلَِساَلَا ِديً ا]آالمائد91عمران:

َعِطيِتَ َوَبَيَن اَلَجَبِر َواَلَقَدِرَ َوَبَيَن اَأَ  َشِبيِه َوالىه َو َبَيَن اَلُغلُود َوالىهَقِصيِرَ َوَبَيَن الىه َُ  َمِن َواَلَيأِس. َو
ِ ِمَن ُكتد َمَن َخالَفَ  ًرا َوَباِطً اَ َوَ َحُن ُبَرآُ  ِِّلَا َّللاه َِ اهُ.  َفَهَذا ِديُ َ ا َواَعِىَقاُدَ ا َظا  الهِذي َذَكَرَ اهُ َوَبيه ه

  ثُقٔذ هلل سح ثُؼج٤ُٖٔ، ٝدؼذ:

ُه  /قبه اىعالٍخ اىطحبٗٛ  ، قََلبَه رََعَلبىَٚ نَِّ ًِ ْظَلاَل ُِ اْْلِ َ٘ ِدٝ ُٕ َٗ اِحٌد،  َٗ بِء  ََ اىعه َٗ ِ فِٜ اْْلَْزِع  ُِ َّللاه ِدٝ َٗ (

﴾]آه عَساُ: ًُ ْظاَل ِ اْْلِ َْْد َّللاه َِ ِع ٝ قَبَه رَعَ 91اىدِّ َٗ ًَ ِدًْٝب﴾]اىَبئدح:[،  ْظاَل ٌُ اْْلِ َزِضُٞذ ىَُن َٗ  .[(3بىَٚ ن

ٕ   س  ش  و ه٣   /ٛزٙ ثُؾِٔز ٖٓ ًالٓهٚ  ٕ  ٝٛهٞ ٓهج ٣ هذ   د٣هٖ    دٜهج ن  صقو٤وهج   ح إ٤ُهٚ دهٚ هجػهز  ش  و هدهٚ ٣ٝ ض   ث

ـ   دٚ ثُقؾش  ذ  ذ  ؼ  دٚ ثُٔالةٌز ك٢ ثُغٔجء، ٝٛٞ ثُز١ ص   س  ذ  ذ  ؼ  ٛٞ ثإلعالّ، كٜٞ ثُز١ ص   ن  ِ  ٖٓ ثُخ   ك  ش  ُِ

ِ و   ٝثُؾؾش ٖٓٔ ٣ؼذذٕٝ    نٕ  ز ال دٔوضن٠ ثالخض٤جس، ٝٛٞ ثُز١ ال ٣شمه٠   دٔوضن٠ ثُخ 

 دجإلعالّ. ذ  ذ  ؼ  ض  دٚ ٖٓ نػطجٙ ثالخض٤جس إال نٕ ٣   ذ  ذ  ؼ  ض  ٣  

  ٕ ٣ٖ ؽه٢ء   اْلظَلالً ٝٛزٙ ثُؾِٔز ٣ش٣ذ دٜهج ن ٣ٖ  ثُهز١ ٛهٞ ثُهذ  ٝثفهذ ثؽضٔؼهش ػ٤ِهٚ ثُشعهَ، ٝٛهٞ ثُهذ 

٣ٖ ثُههز١ كهه٢ ث سك،  ثُههز١ خ أٗ اىعقبئَلَلد اى جسَٝلَلخ دُٗ ََٝلَلسِ جَ َٕٗلَل٘ اْلٍَلَل٘ز اى َ كهه٢ ثُغههٔجء، ٝٛههٞ ثُههذ 

 .اْلٗاٍس ٗاىْ٘إٜ

  ٕ ٓ   ٝٛزث ٣ؼ٢٘ ن ٕ   ز  ِ  ًَ  هٚ ٝن  ٤  م    دٚ ٝس   ًَٝ سعٍٞ إٗٔج ؽجء دجإلعالّ ثُز١ نر   ذ  ذ هؼ  دهٚ، ٝدهٚ ص   ش  ٓ 

  ٔ ٕ  ذ  ذ  ؼ  ض  ثُ ٝ   ٕ ٕ   ذ  ذ  ؼ  ض  ٣   ك٢ ثُغٔجء، ٝدٚ نٓش ن ٝ ذ ذ  ض ؼ   ٔ  ك٢ ث سك.ثُ

 ٝٛجٛ٘ج ٓغجةَ:

  :المسألة اأولا 
 ٝٛٞ: ثإلعالّ ٣٘وغْ إ٠ُ هغ٤ٖٔ

 .ّثإلعالّ ثُؼج 

 .ٝثإلعالّ ثُخجؿ 

 :ٕٗ٘ اْلظالً اىعبًًٝالّ ثُٔؤُق ٛ٘ج ٣ؼ٢٘ دٚ 

 .ثبىز٘حٞد ٗاالّقٞبد ىٔ ثبىطبعخ، ٗاىجساءح ٍِ اىشسك ٗإٔئ االظزعالً هلل 

ٞث إُه٠ ػ  ٝٛٞ ثالعضغالّ، ٛٞ ثُهز١ ثؽضٔؼهش ػ٤ِهٚ ثُشعهَ ٓهٖ نُٜٝهْ إُه٠ فخهشْٛ، كهذ  كٜزث ثإلعالّ 

ؼذجدصٚ ٝفذٙ دٝٗٔج عٞثٙ ٝخِغ ث٥ُٜز ٝث ٗذثد ٝثُذشثءر ٓهٖ دصٞف٤ذ   ٝإ٠ُ ثالعضغالّ ُٚ دجُضٞف٤ذ 

 ٝصوذعش نعٔجؤٙ. ج عٟٞ ثُشح ٔ  ـٖٝٓ ًَ ػذجدر ُ   عٟٞ    ًَ ٓؼذٞد  

 . ج ٠ٜٗ ػ٘ٚ ك٤ٔج نٓش ٝدجالٗضٜجء ػٔ ٚ دطجػض ظجٛشث   ٝثالٗو٤جد هلل 

هٛزث ٛٞ ثإلعالّ ثُؼجّ، ٝٛٞ ثُز١ ٣٘طذن ػ٠ِ سعجُز ًَ سعٍٞ، ٝٛٞ ثُز١ ٣٘طذن ػ٠ِ إ   ًهَ  ّ  ال  ع 

ًعَلَلَلب ﴿ ؽههه٢ء ُهههٚ ًٔهههج ههههجٍ  ْ٘ اْلَْزِع  َ َٗ اِد  َٗ ب ََ َلَلَل َلَلَلِ فَِلَلَلٜ اىعه ٍَ  ٌَ ىََلَلَلُٔ أَْظَلَلَليَ َٗ  َُ ِِ َّللّاِ َْٝجُغَلَلَل٘ َْٞلَلَلَس ِدَٝلَلَل أَفََغ

ًٕب َمْس  .[38ٍ ػٔشثٕ:﴾]فَٗ

َُ كوُٞٚ ﴿ ِِ َّللّاِ َْٝجُغ٘ َْٞس ِدٝ ٤هش د٣هٖ ثإلعهالّ ٣ذـهٕٞ، كٌهَ ٓهج كه٢ ثُغهٔجٝثس ٝث سك، ـ  ٣ؼ٘ه٢ نك   ﴾أَفََغ

ٕ   ْ  ِ  غ  ض  ٣ؼ٢٘ ثع   ،نٝ ًشٛج   هٞػج   هلل  ْ  ِ  ًَٝ ٖٓ ك٢ ثُغٔجٝثس ٝث سك نع    ٝال دذ، إال ثُٔؾشى كئ

  ّ ّ   ٓش   ثٌُٞ ثٗو٤جد   ثعضغالٓٚ ًجٕ ثعضغال   ٓش   ثُؾشػ٢. ٝثٗو٤جد   ٢ٗ دٕٝ ثعضغال

 .ملسو هيلع هللا ىلصٝثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ ثإلعالّ ثُخجؿ ٝٛٞ ؽش٣ؼز ٓقٔذ 

، ٝٛههٞ ؽههش٣ؼز ثإلعههالّ ،ٛههٞ ثإلعههالّ ملسو هيلع هللا ىلصد٣ههٖ ًههَ ث ٗذ٤ههجء ٛههٞ ثإلعههالّ دٔؼ٘ههجٙ ثُؼههجّ، ٝد٣ههٖ ٓقٔههذ 

 .ثُخجؿ ثإلعالّ

عيَلٚ مََلط: اَلٖبدح  اْلظَلالً َٜ َِْلثُ » ملسو هيلع هللا ىلصٝٛزث ثإلعالّ ثُخجؿ ٛٞ ثُز١ ؽجء صلغ٤شٙ ك٢ هٍٞ ثُ٘ذه٢ 

ُه  ُْ أَ  ٍحََلَلَلد زظَلَلَل٘ه َّللا، َّٗقَلَلَلبً اىظَلَلَلالح، َّٗٝزَلَلَلبء اىصمَلَلَلبح، ٗحَلَلَل  اىجَٞلَلَلذ ٗطَلَلَلً٘  ال َّىَلَلَلٔ َّال َّللا ٗأ

ُؾذش٣هَ ف٤٘ٔهج عه ُٚ ػهٖ ثإلعهالّ كوهجٍ  ملسو هيلع هللا ىلصٝٛٞ ثُز١ ؽجء كه٢ ؽٞثدهٚ  ،فذ٣ظ ثدٖ ػٔش 1«زٍضبُ

                                                 

 (111(/ مسمم )8البخاري )  1
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جٕ، عْ هجٍ كه٢ فخهشٙ عْ ع ُٚ ػٖ ثإل٣ٔجٕ، عْ ع ُٚ ػٖ ثإلفغ« اْلظالً أُ رشٖد أُ ال َّىٔ َّال َّللا»

 .1«ٕرا ججسٝو جبءمٌ ٝعيَنٌ أٍس دْٝنٌ»
 .ثإلعالّ ٝثإل٣ٔجٕ ٝثإلفغجٕ ن٣نج   :كجإلعالّ ثُخجؿ ٣ؾَٔ ٛزٙ ثُٔشثصخ ثُغالعز

 .ملسو هيلع هللا ىلصٜٓ٘ج ٖٓ ؽش٣ؼز ٓقٔذ  ًَٝ ٝثفذر  

 .صلجف٤َ ثُؾش٣ؼز هذ صذخَ ٓغ ثُؼو٤ذر؛ ٣ؼ٢٘ ك٢ ٓج دػج إ٤ُٚ ؽ٤ٔغ ث ٗذ٤جء ك٢ ثإلعالّ ثُؼجّ ٝهذؼج  

ٕ   :ثإل٣ٔجٕ ٣ؼ٢٘ ٓغال   ؽ٤ٔهغ  ك٤هٚ صهذخَ كه٢ ثإلعهالّ ثُؼهجّ ثُهز١ ثؽهضشى ٛهزٙ صؤٖٓ دهجهلل ٝٓالةٌضهٚ ن

 .ٌَُ ثُٔشع٤ِٖ ث ٗذ٤جء، ًزُي ؽٜجدر نٕ ال إُٚ إال   ٛزٙ ن٣نج  

ٌْ ِاَلَلَلْسَعخً ﴿ زث ثإلعهههالّ ثُخهههجؿ ٛهههٞ ثُؾهههش٣ؼز ثُضههه٢ ؽهههجءس كههه٢ ههههٍٞ   كٜههه َلَلَلُْن ٍِ ىُِنَلَلَلَو َجَعْيََْلَلَلب 

َٖبجً  ْْ ٍِ ه ٢ٛ ز  ػ  ش  [، كجُؾ  83﴾]ثُٔجةذر:بَٗ هخ   ،ػهٖ ثُ٘ذه٢ ث٥خهش ٢  ذ هدهٚ ًهَ ٗ      ـ  ٓهج خ  دٜهزٙ  ٚ  ق 

 ٜزث ٛٞ ثإلعالّ.كدٜزث ثُٞف٢،  ٚ  ق  ثُشعجُز خ  

  :المسألة الثا ية 
اِحدٌ ) َٗ بِء  ََ اىعه َٗ ِ فِٜ اْْلَْزِع  ُِ َّللاه ٣ٝز، ٝال ٤ُظ ػ٘ذٗج ند٣جٕ عٔج ( ًٔج هجٍ ثُطقج١ٝ ٛ٘ج، كق٤٘تز  ِدٝ

 .ث د٣جٕ ثُغالعز

د ٜٗههج ند٣ههجٕ عههٔج٣ٝز، ٛههزث ؿِههو  ػههٖ ث٤ُٜٞد٣ههز ٝثُ٘قههشث٤ٗز ٝثإلعههالّ نٝ ؿ٤شٛههج ن٣نههج   ش  ذ ههٝٓههٖ ػ   

ٕ   ن٣نج   ١، ٝؿِو  ذ  و  ػ   ِ ﴿ ثُهذ٣ٖ ٝثفهذ ًٔهج ههجٍ  ػ٠ِ ثُؾش٣ؼز ٝػ٠ِ ثُؼو٤هذر؛   َْْلَد َّللاه َِ ِع ٝ ُه اىَلدِّ َِّ

 ًُ ْظَلَلاَل ثُههز١ ؽههجء ٓههٖ ثُغههٔجء ٓههٖ ػ٘ههذ   ٝثسصنههجٙ   كهه٢ ثُغههٔجء  ٖ  ٣  [، كجُههذ  91﴾]فٍ ػٔههشثٕ:اْْلِ

 ٤ُظ دجع٤ٖ٘، ٤ُٝظ دغالعز. ٝثسصنجٙ ك٢ ث سك ٝثفذ  

ْ   :كٖٔ ثُـِو هٍٞ ثُوجةَ ٖ   ث د٣جٕ ثُغٔج٣ٝز ثُغالعز ث٤ُٜٞد٣ز ٝثُ٘قشث٤ٗز ٝثإلعالّ؛ دَ ٤ُظ ع   إال د٣ه

 ٢ ثُٔغ ُز ث ٠ُٝ.ٝثفذ ٝٛٞ ثإلعالّ كوو، ػ٠ِ ثُضلق٤َ ثُز١ رًشٗج ك عٔج١ٝ  

هكؾش٣ؼز ػ٤غ٠ ػ٤ِٚ ثُغهالّ ص   ه٠ ثُ٘قهشث٤ٗز، ٝؽهش٣ؼز ٓٞعه٠ ػ٤ِهٚ ثُغهالّ ص  ٔ  غ  ٠ ث٤ُٜٞد٣هز، نٝ ٔ  غ 

ه٘  صوٍٞ ث٤ُٜٞد٣ز ٝثُ٘قهشث٤ٗز ٝؿ٤هش رُهي؛ ٌُهٖ ال ص   ٛهزٙ ثُهغالط دوهٍٞ ثُوجةهَ ث د٣هجٕ ثُغهٔج٣ٝز  خ  غ 

اِحدٌ ثُغالعز؛  ٗٚ ًٔج هجٍ ثُطقج١ٝ ٛ٘ج ) َٗ  ِ ُِ َّللاه  .٤ُظ ٓضؼذدث   (ِدٝ

٣ؼ٘هه٢ ٓههٖ ثُوههشٕٝ  ،صقههق٤ـ ًههَ ثُههذ٣جٗجسكهه٢ ٖ ث٤ُٜههٞد ٝٓههٓههٖ ثُ٘قههجسٟ  إ٤ُٜههج ؽٔههغ   خ  ٛ ههٝٛههزٙ ر  

ٕ  ك٢ ث ٠ُٝ  ٕ   ن  .ث٤ُٜٞد٣ز د٣ٖ ٖٓ   ٝثإلعالّ د٣ٖ ٖٓ   ثُ٘قشث٤ٗز د٣ٖ ٖٓ   ٝن

ٕ   ٚ  ٝٛهزث الؽههي نٗ ه  ٣شمهه٠ إال ال    دجهههَ ٝٓخههجُق ُ٘قهٞؿ ثٌُضههجح ٝثُغهه٘ز ُٝأؽٔهجع كهه٢ ن

ًَ ِدًَْٝلب﴿ ثإلعالّ، ًٔج هجٍ  ْظَلاَل ٌُ اْْلِ َزِضُٞذ ىَُن ًِ ِدًَْٝلب [ ٝههجٍ ﴿8﴾]ثُٔجةهذر:َٗ َْٞلَس اِْلْظَلالَ َلِ َْٝجزََلِ  َي ٍَ َٗ
َل ٍِ َ٘ فِٜ اِٟمَلَسِح  ُٕ َٗ  ُْْٔ ٍِ َِ فَيَِ ُْٝقجََو  ٌُ ﴿ ٝههجٍ  [38﴾]فٍ ػٔهشثٕ:َِ اْىَ بِظَلِسٝ بُم َه َ٘ َظَل َِ  َُٕل ْعَليَِٞ َُ اْى

فِ  َٗ ِ قَْجُو  ََٕراٍِ  [ ٣ؼ٢٘ ٖٓ هذَ ٣ؼ٢٘ ػ٘ذ ثُشعَ ثُغجُلز.83﴾]ثُقؼ:ٜ 

  :المسألة الثالثة 
ٖ  إرث ثُض   ٣ ٕ  ٣ ذ  ث ُ  ّ  ض  ثُّذ٣ٖ نفَ ثؽضوجهٚ ك٢ ثُِـز ٖٓ د  ٓ  د ّ  ض  ، نٝ ن  ٓ   ج  ٓ  ص  ال  ٔج ٣ٌٕٞ   .ك٢ ؽ ٗٚ ث  جد  ض  ؼ  ُٚ ٝ

٣ ذ   ُزُي ه٤َ ن٣نج  ٝ ٗ   ،ٕ  ثُذ  ٣ ذ  ٣ ذ  ًزث ٣ؼ٢٘ ٓج ثػضجدٙ ًزث،  ٚ  د   .٢ ٣ؼ٢٘ ٓج ثػضذصٚٗ  د 

٣ٖ ٝٓ٘ٚ ن٣نج    .ٚ  ٓ  ض  ٣ؼ٢٘ نػضجد ًزث ٝثُض   -٣ؼ٢٘ ك٢ نفَ ثُِـز-٣وٍٞ نٗج د٢٘٣ ًزث  ،ثُذ 

ثُِٔهي كه٢ هقهز ٣ٞعهق كه٢  ٖ  ٣ هُٜهزث ؽهجء كه٢ ثُوهشفٕ رًهش د   ،٣وجٍ ُٚ د٣ٖ ّ  ض  ض  ِ  ُٜٝزث فجس ًَ ٓج ٣  

َُ ىَِٞأْمُ ﴿ هُٞٚ  ب َمب ٍَ َلِ َمَرىَِل ِمْدَّب ىُُِٞ٘ظَف  ٍِّ يَِلِل َّاِله أَُ ََٝشَلبء َّللّاُ َّْسفََلُر َدَزَجَلبٍد  ََ ِِ اْى َر أََمبُٓ فَِلٜ ِدَٝل

 ٌٌ ٌٍ َعيِٞ َق ُموِّ ِذٛ ِعْي ْ٘ فَ َٗ يَِللِ ﴿ وُٞٚ ك[، 87﴾]٣ٞعق:ّهَشبء  ََ ِِ اْى َُ ىَِٞأُْمَر أََمَلبُٓ فَِلٜ ِدَٝل ب َمب ﴾ ٣ؼ٘ه٢ ٍَ

  ٓ ٓ  ض  ِ  ك٢ ؽش٣ؼز ثُِٔي؛  ٜٗج  ٗج   ز ٝثالُضضثّ ٝثُقٌْ دٜج فجسسض  ٣ هذ  ٣ؼ٘ه٢ فهجسس  ،ػجدر ٝفهجسس د 

 دٚ ثُ٘جط. ّ  ض  ِ  ٣ٝ   ٣ ؼضجد   د٣٘ج  

  ٕ   ٓش ثإلعالّ.دد٣٘ٚ مؼ٤ق نٝ د٣٘ٚ ه١ٞ ٣ؼ٢٘ ٓج ثػضجدٙ ٖٓ ثالُضضثّ  ُٜزث ٣وجٍ كال

ِ )كوُٞٚ ٛ٘ج  ث  إر ُِ َّللاه ٤ُغهش إمهجكز إُه٠ ثُلجػهَ ٛه٢ إمهجكز إُه٠  إمجكز ثُذ٣ٖ إ٠ُ ثُشح  ج٘ٛ، (ِدٝ

هٖ  ٣  ذ  ض  د٣ٖ كالٕ  ٗٚ ٛٞ ٣  ث٥ٓش دٜج، صوٍٞ   ُ دهٚ ثُ٘هجط  ّ  ض  ، ٝد٣ٖ   ٣ؼ٘ه٢ ثُهذ٣ٖ ثُهز١ نٓهش   دهٚ ٝن 

                                                 

 (11سبق ذكره )  1
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 ؿ٤شٙ ٛٞ ثإلعالّ. ك  ش  ُْٝ ٣  

 :صؾضشىنهٍٞ ُذ٤جٗٚ، ٣ؼ٢٘  د٤ٖ ثُذ٣ٖ ٝد٤ٖ ثُؾش٣ؼز ٝد٤ٖ ثُؼو٤ذر ٣قضجػ إ٠ُ ٝهش   هذؼج   م  ش  ٝٛ٘ج ك  

   ؼج.ػ٠ِ ثُؾش٣ؼز ٝثُؼو٤ذر ؽ٤ٔ ن  ِ  ط  ثُذ٣ٖ ٣ٌٖٔ نٕ ٣ 

   ػ٠ِ ثُذ٣ٖ ٝػ٠ِ ثُؼو٤ذر ن٣نج   ن  ِ  ط  ٝثُؾش٣ؼز ٣ٌٖٔ نٕ ص. 

   ٣ٖ ن  ِ  ط  نٕ ص   ٣ٌٖٔ ٝثُؼو٤ذر ن٣نج  .ػ٠ِ ثُؾش٣ؼز ٝػ٠ِ ثُذ 

ػهٖ ًهَ  ذ هش  ؼ  ك٢ٜ صؾضشى ك٢ نؽ٤جء ٝصخضِق كه٢ نؽه٤جء، ٣ٌٝٔهٖ نٕ ٣   ،ٌُٖ د٤ٜ٘ج ػّٔٞ ٝخقٞؿ

 دج٥خش. ٝثفذ  

  :المسألة الرابعة 
  ٌَّىٚ ثالثخ أقعبً: ٞث االظزعالً ٍِ حاْلظالً ْٝقع 

   ٞ  .ٚ  ؽ  إعالّ ثُ

 َٔٝإعالّ ثُؼ. 

 .ٝإعالّ ثُوِخ 

  :إ٠ُ ؿ٤ش    ٚ  ؽ  ٞ  ض  ٠ دٚ نٕ ال ٣  ٘  : ٣ ؼ  َّٔظالً اى٘جْ اىقعٌ اْلٗه  ِْشدٚ ُك٢ ػذجدصٚ، ك٤غضغ 

 .ػ٤ِٚ دٞؽٜٚ ٝفذٙ دٕٝ ٓج عٞثٙ َ  ذ  ٣ٝ و  

ٌَ ﴿ٝٛزث ؽجء ك٢ ٗقٞ هُٞٚ  ِْ أَْظيَ ٍَ ٌِ ثَيَٚ  ْحِع ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ  ِ َُٖٔ هلِلّ ْج ِْ ﴿ [، ٝهُٞهٚ 999﴾]ثُذوشر: َٗ َل ٍَ َٗ
ارهَ َلَلَر َّللّاُ َِّْثَلَل َٗ ٌَ َحِْٞبًَلَلب  ِٕٞ يهَلَلخَ َِّْثَلَلَسا ٍِ ٌِ ٗارهجََلَلَر  ْحِعَلَل ٍُ  َ٘ َُٕلَل َٗ ََٖلَلُٔ هلل  ْج َٗ  ٌَ ِْ أَْظَلَليَ َلَل َه ٍِّ ُِ ِدًَْٝلَلب  ٌَ أَْحَعَلَل ِٕٞ َسا

 [.998﴾]ثُ٘غجء:َميِٞالً 

 َّّٜظَلَلالً اىعََلَلو هلل  :اىقعَلَلٌ اىنَلَلبٝ :  ٓ ههض  غ  ٛههٞ نٕ ٣ٌههٕٞ ثُؼٔههَ  ٔ  غ  ٓ   ج  ِ  ههخ  ض  ك٤ههٚ هلل  ك٤ههٚ ٓههٖ  ج  ِ ق 

 .ثُٜٟٞ

 ثُٜٟٞ ػ٠ِ ث ػٔجٍ ثُقجُقز. ٢  ثػ  د   و  ِ  غ  ك٢ ثُؼَٔ كال ٣   ْ  ِ  غ  ض  غ  ٣ؼ٢٘ ٣   :ثُؼَٔ ْ  ِ  غ  ك٤  

  ٌك٢ هُٞٚ ٝك٢ ػِٔٚ،  ـ  ِ  خ  ٣   ٚ  ٝٛٞ نٗ   ،: ٝٛٞ نفَ ٛزٙ ث ٗٞثع ًِٜجَّظالً اىقيت :اىنبىثاىقع

 ك٢ ًَ نفٞثٍ هِذٚ. غضغِْ ُشدٚ ٣ٝ

 ًآمس َّىٚ اسائر ذمسّبٕب ىنٌ ثبعزجبزٍ  ْٗٝقعٌ اْلظالً أٝضب: 

 ٖ  ٣ُّذ  ٝهذ ٣وجٍ د٣ٖ ثُ٘قشث٤ٗز، د٣ٖ ث٤ُٜٞد٣ز دجػضذهجس ثُض ه، د٣٘ٚ ثإلعالّ ٌُٖ ؽش٣ؼضٚ ٓخضِلز كٌَ ٗذ٢  

ثُغالعهز ثُغهٔج٣ٝز ًٔهج  دجػضذهجس ثالُضهضثّ، ٝثُٔوقهٞد ثُؾهش٣ؼز ٌُهٖ ال ٣وهجٍ ث د٣هجٕ ،ًٔج رًشٗهج ُهي

 رًشٗج ُي.

  ٍَّىٚ ثالثخ أقعبً: اْلظالً اى بص آمس ْٝقعٌ  ثبعزجبز 

 ّثإلعال. 

 ٕثإل٣ٔج. 

 .ٕثإلفغج 

  ًزاثر َّىٚ ثبعزجبزٍ  ْٗٝقعٌ أٝضب: 

   ّ  ًجَٓ إعال

   ّ  ٣ؼ٢٘ دجػضذجس ثالعضغالّ، ٗجهـ ٝإعال

 ًٌ  .٣ؼ٢٘ ثعضغالّ ًجَٓ مبٍو َّظال

 ـ.٣ؼ٢٘ ثعضغالّ ٗجه َّظالً ّبقض 

 ثإلعالّ ٓغَ ثإل٣ٔجٕ ٣ض٣ذ ٣ٝ٘وـ؟  نَٛ ثُؼِْ ٝثخضِلٞث ك٤ٚ، َٛ ٚ  غ  ق  ٝٛزث د  

  ٕ  ٝثفذ، ٝثإل٣ٔجٕ ٛٞ ثُز١ ٣ض٣ذ ٣ٝ٘وـ؟  ثإلعالّ ؽ٢ء   نّ ن

  ٕ  نّ ثُؼٌظ؟ ٜٓ٘ٔج ؽ٢ء ٝثفذ؟ ًال   نّ ن

هػ٠ِ نهٞثٍ ٓض٘ٞػز، ٝثُز١ ٣٘طذن ػ٠ِ هش٣وز نَٛ ثُغ٘ز ٝثُؾٔجػهز، ٝإٕ ُهْ ٣   ٝثةهَ؛ دهٚ ث  ؿ  ش  ق 

ٕ   ٓغَ دٚ ثُٔض خشٕٝ ؿ  ش  ٌُٖ ف   ثإلعهالّ ٣ض٣هذ ٣ٝه٘وـ دجػضذهجس  ثدٖ ص٤ٔ٤ز ٝٗقٞٙ ٖٓ نٛهَ ثُؼِهْ، ن

  ٕ  ثإلعالّ ُٚ ًٔجٍ ُٝٚ ٗوـ، ٝٛزث ظجٛش دجػضذجس ثالعضغالّ. ثالعضغالّ، ٝن

 .٣ذث  ؽذ كئرث ٗظشٗج إ٠ُ إعالّ ثُٞؽٚ ٝثُؼَٔ ٝثُوِخ نٝ ثُوقذ هلل، كجُ٘جط ك٢ رُي ٓضذج٣ٕ٘ٞ صذج٣٘ج  
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  ٕ ثإلعهالّ ٣٘وغهْ إُه٠ إعهالّ ٝإ٣ٔهجٕ ٝإفغهجٕ، ٝثُ٘هجط كه٢  ٝإرث ٗظشٗج إ٠ُ ثُضوغه٤ْ ثُغهجُق ٝٛهٞ ن

  ٕ ثُ٘ههجط كهه٢ ثُقهه٤جّ  ثُقههالر ٓخضِلههٞ ثُٔشثصههخ ٝكهه٢ ثُقههذهز ثُٞثؽذههز ثُضًههجر ٓخضِلههٞ ثُٔشثصههخ، ٝن

صههخ، كالدههذ نٕ ٓخضِلههٞ ثُٔشث كهه٢ ثإل٣ٔهجٕ ن٣نههج   ْ  ٓخضِلهٞ ثُٔشثصههخ، ٝكهه٢ ثُقههؼ ٓخضِلهٞ ثُٔشثصههخ، ع هه

ٓ   ٕ  ٞ  ٌ  ٣ٌٕٞ ٓج ص    .ال   جم  ل  ض  ٖٓ ٛزٙ 

 .ٖٓ ًجٕ ٝفلٚ ثإلعالّ ػ٠ِ ٓشصذز ٝثفذر ٤ُظ زُيُٝ

 زُي ٤ُظ ًَ ٓؤٖٓ ػ٠ِ ٓشصذز ٝثفذر.ً

ٕ   ،ك َٛ ثإل٣ٔجٕ ك٢ ثإل٣ٔجٕ ٓضلجٝصٞ ثُٔشثصخ  ًٝزُي نَٛ ثإلعالّ ك٢ ثإلعالّ ٓضلجٝصٞ ثُٔشثصهخ؛  

 َ ثُضلجٝس ٣ٝوذَ ثُض٣جدر ٝثُ٘وـ.ثإلعالّ ثُز١ ٛٞ ثالعضغالّ ٣وذ

َِ  /قَلَلبه  ْٞ ثََلَل َٗ اْىقََلَلَدِز،  َٗ َِ اْىَ،ْجَلَلِس  ْٞ ثََلَل َٗ اىزهْعِطَٞلَلِو،  َٗ  ِٔ َِ اىزهْشَلَلجِٞ ْٞ ثََلَل َٗ اىزهْقِظَلَلِٞس،  َٗ  ِّ٘ َِ اْىُغيَُلَل ْٞ َ٘ ثََلَل َُٕلَل َٗ  ثعَلَلدٕب )

اْىَٞأِْض.(  َٗ  ِِ ٍْ  اْْلَ

هجُز نٝ ثُضه٢ خجُلهش ٗ  ثُنه م  ش  ثُل ه ٕ   ؽهَ ن   /ػ٤ِٜهج  ـ  ٛزٙ ث سدغ ث ُلجظ ثُٔضوجسدز ٗ   هإُه٠ ن   ش  ق   ذ  ف 

 .ٛزٙ ثُغٔجٕ فلجس

 :كزًش عٔج٢ٗ فلجس

 ثُـِٞ :ث ٠ُٝ.   ثُضوق٤ش :زثُغج٤ٗ.  ثُضؾذ٤ٚ :ثُغجُغز. 

 ثُضؼط٤َ :ُشثدؼزث.  ثُؾذش :ثُخجٓغز.  ثُوذس :ثُغجدعز. 

 ث ٖٓ :ثُغجدؼز.  ث٤ُ ط :ٝثُغجٓ٘ز. 

اعْ عْ هجٍ دؼذٛج ) َٗ ََٖرا ِدَُْْٝب   ( إ٠ُ فخشٙ.زِقَبُدَّبفَ

َِ هُٞٚ ) ْٞ َ٘ ثَ ُٕ ـ   شصن٤ٜجٛزٙ ثُقلجس ثإلعالّ ال ٣ ٕ  ( ٣ؼ٢٘ ن  َٗ ٞ ًٔهج نٗهٚ ِ هٝد٣ٖ   ثُقن ٤ُظ ٓغ ثُ

ًزُي د٣هٖ   ثُقهن ٤ُٝظ ٓغ ثُضوق٤ش، ٝد٣ٖ   ثُقن ٤ُظ ٓغ ثُضؾذ٤ٚ ًٔج نٗٚ ٤ُظ ٓغ ثُضؼط٤َ، 

ٝٛهٞ ثُٔغه٠ٔ  دٕٝ    ج  و هِ  س ثُلؼهَ ُأٗغهجٕ خ  ٤ُظ ٓغ ثُؾذش ك٢ ث كؼجٍ ًٔهج نٗهٚ ُه٤ظ ٓهغ إعذهج

 .، ٝد٤ٖ ث٤ُ ط ٖٓ سٝؿ   ، ًٝزُي د٤ٖ ث ٖٓ ٖٓ ٌٓش   س  ذ  دجُو  

 .نَٛ ثُغ٘ز ٝثُؾٔجػز نصذجع ثُغِق ثُقجُـ نخزٝث دٜزٙ ثُٞعط٤ز د٤ٖ ٛزٙ ثُٔغجةَ ٕ  ك٤ش٣ذ ن  

ده٤ٖ ثُؾذهش ٝثُوهذس ٝٛهْ  َ ْٝٛ ٝعو  د٤ٖ ثُضٔغ٤َ ٝثُضؼط٤ كْٜ ٝعو د٤ٖ ثُـِٞ ٝثُضوق٤ش ْٝٛ ٝعو  

 ٝعو د٤ٖ ث ٖٓ ٝث٤ُ ط.

ك٢ ٛزث ثٌُضهجح صهذخَ  ك٤ٜج ًَ ثُؼو٤ذر، ًَ ٓج رًشٗج ٖٓ ؽشؿ   ظ  ق  ذ  إرث صذ٤ٖ ُي رُي كٜزٙ ثُؾِٔز ٣  ٝ

 :َ  ٔ  ك٢ ٛزٙ ثُؾ  

ٖ ثُضؾهذ٤ٚ ٝثُضؼط٤هَ كه٢ ٓغهجةَ ثُقهلجس ٤ده ٓشثصذٚ،ٝ كٜٞ د٤ٖ ثُـِٞ ٝثُضوق٤ش ك٢ ثُؼَٔ ٝثإل٣ٔجٕ

 عذجس إ٠ُ فخشٙ.ٝثإل

 ثُـِٞ رٛخ إ٤ُٚ ثُخٞثسػ، ٝثُضوق٤ش رٛخ إ٤ُٚ ثُٔشؽتز ٝنَٛ ثُؾٜٞثس.

ٔ  ِ  ط  ثُضؾذ٤ٚ رٛخ إ٤ُٚ ثُٔؾغٔز، ٝثُضؼط٤َ رٛخ إ٤ُٚ ثُٔؼ    جر ثُقلجس.ل  ز ٝٗ  ُ  ٝ  ؤ  ز ٝثُ

جر ل هَ ٗ  ز ث ٝثةه٣ هس  ذ  ٣ؼ٘ه٢ ثُو   س  ذ  ثُؾ٤ٜٔهز ٝث ؽهجػشر ٝ ثُٔجصش٣ذ٣هز، ٝثُو ه :ٝثُؾذش رٛخ إ٤ُهٚ ثُؾذش٣هز

 لؼِٚ.ُثُؼِْ، عْ ثُٔؼضضُز ثُز٣ٖ نعذضٞث خِن ثإلٗغجٕ 

٘ ه ث ٖٓ ٖٓ ٌٓش   ٝ  ٓ ٞث ٌٓهش  ، ٝث٤ُه ط رٛهخ رٛخ إ٤ُٚ نَٛ ثُؾٜٞثس، كؼِٞث ٓج ٣ؾهجءٕٝ ٝن

 .   ٝؿ  ٞث ٖٓ س  غ  إ٤ُٚ هجةلز ٖٓ ثُٔضقٞكز ك٤ت  

 ؽض٠ ك٢ ٛزٙ ث ٓٞس. ٌٝٛزث ك٢ نف٘جف  

ـ  ٛزٙ ثُؾِٔز ٢ٛ ك٢  ث  كئر ُٜج ًٔج صزًشٕٝ ؽه٤  ثإلعهالّ ثدهٖ  ك  ش  ُٔج عذن، ٢ٛٝ ػ   ثُقو٤وز صِخ٤

  ٞ  .ز  ٤  ط  ع  ص٤ٔ٤ز ك٢ ٓذقظ ثُ

 .ُٜج ٌُٖ د عج٤ُخ ٓخضِلز ك  ش  ؼ  ك٢ ثالػضوجد ٣   ق  ٘  ًَٝ ٖٓ ف  

 ك٢ ثُقلجس،  ثالػضوجد ، ثُٞعط٤ز ك٢ثُٞعط٤ز ٢ٛٝ ثُض٢ عٔجٛج ػذد ٖٓ هِذز ثُؼِْ ك٢ ٛزث ثُؼقش

ثُغِٞى، ثُٞعط٤ز ك٢ ثُؼذجدر، ثُٞعط٤ز كه٢  ك٢ ، ثُٞعط٤زس  ذ  ٣ٔجٕ، ثُٞعط٤ز ك٢ ثُو  ثُٞعط٤ز ك٢ ثإل

 ، ٌٝٛزث.ٝػ٠ِ ث فٞثٍ ػ٠ِ ثُ٘جط ْ  ٌ  ثُق  

  ٕ َظَلطًب ىِّزَُنَُّ٘لْ٘ا ػ٠ِ نِٛٚ دوُٞٚ ﴿ د٣ٖ ثإلعالّ ٝعو ًٔج نع٠٘    ٝالؽي ن َٗ خً  ٍه ٌْ أُ َمَرىَِل َجَعْيَْبُم َٗ
 َٗ ََٖداء َعيَٚ اىْهبِض  ًِٖٞداُا ٌْ َا ُْٞن ُظُ٘ه َعيَ َُ اىسه  .[988﴾]ثُذوشر:َُٝن٘
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َظطًبٝهُٞٚ ﴿ َٗ خً  ٍه ٌْ أُ َمَرىَِل َجَعْيَْبُم  .ج ثُغِقٛ  ش  غ  ، ًٔج ك  ث  جس  ٤  خ   ال   ذ  ػ   ز  ٓ  ﴾ ٣ؼ٢٘ ن  َٗ

 ُٔجرث فجسس ػذال؟ 

ٔ   ش  ط  ع  ٞ   ٜٗج ص    .ٖٓ هذَ َ  ِ  ك٢ ٓج رٛخ إ٤ُٚ ثُ

ثُض٣ههجدر  ِٝههٞ ٝث ؿههالٍ ٝث٥فههجس، ٝثُ٘قههجسٟ ػ٘ههذْٛ ثُضغههجَٛ كؼ٘ههذى ث٤ُٜههٞد ػ٘ههذْٛ ثُضؾههذد ٝثُـ

 .ٝثالدضذثع إ٠ُ فخشٙ

كهه٢ ثُؼذههجدثس دؾ٤ٔههغ نفٞثُٜههج  كهه٢ ثُؼو٤ههذر ٝٝعههو   ٝعههو   ،ك ٛههَ ثإلعههالّ ٝعههو كهه٢ ًههَ نفههٞثُْٜ

 .ٝنٗٞثػٜج

 ك٢ ٓغجةَ: َ عش٣ؼج  ٔ  إرث صذ٤ٖ رُي ك٘ؼشك ُٜزٙ ثُؾ  

  :المسألة اأولا 
 ػ٘ٚ دجُـِٞ ٝثُؾلجء. ش  ذ  ؼ  وق٤ش هذ ٣  ضثُـِٞ ٝثُ

 ُّٞ الَ رَقُ٘ىَُلْ٘ا َعيََلٚ ﴿ ؽجء ك٢ ثٌُضجح ٝثُغ٘ز، ًٔج هجٍ  ُلع   ٝثُـِ َٗ  ٌْ َو اْىِنزَبِة الَ رَْغيُْ٘ا فِٜ ِدَٝلُِْن ْٕ َٝب أَ

ٌْ ك٢ ث٣٥هز ث خهشٟ ﴿ [، ٝهجٍ 989﴾]ثُ٘غجء:َّللّاِ َّاِله اْىَحقِّ  َلَو اْىِنزََلبِة الَ رَْغيَُلْ٘ا فَِلٜ ِدَٝلُِْن ْٕ َْٞلَس ََٝلب أَ َي

هُٔهج ر  « ثَنَلو َٕلءالء فَلبزٍ٘ا»ك٢ ثُقذ٣ظ ثُز١ ك٢ دؼل ثُغهٖ٘  ملسو هيلع هللا ىلص[، ٝهجٍ 88﴾]ثُٔجةذر:اْىَحقِّ   ش  ً 

ك٠ٜ٘ ػٖ  3«َّٗٝبمٌ ٗاىغي٘ فإَّب إٔيل ٍِ مبُ قجينٌ اىغي٘»ػ٠ِ فق٠ ثُقزف  ل  ذ  نٝ ه   ي  غ  ٓ   ٕ  ن  

 .ملسو هيلع هللا ىلصثُـِٞ 

 ٝثُـِٞ ًٔج نٗٚ ٣ٌٕٞ ك٢ ثالػضوجد ًزُي ٣ٌٕٞ ك٢ ثُؼذجدر.

نٝ كه٢  ذ  ذُّهؼ  ك٢ ثُغِٞى نٝ كه٢ ثُض   دٚ ؽشػج   ٕ  ر  ٛٞ ثُض٣جدر ػٔج ن   خ اىغي٘ فٜ رعسٝبٔ اىشسعٜ:ٗحقٞق

 .ثالػضوجد

ه، ًٔج نٗٚ إرث صثد ك٢ ثإلٗلهجم ػ  دٚ كئٗٚ ٣ٌٕٞ ؿج٤ُج   ٕ  ر  صثد ػٔج ن  ك٢ ثُذ٣ٖ إرث ٣ؼ٢٘  نٝ كه٢ ثُلؼهَ  ،جٔ 

 .دٚ فجس ٓغشكج   ٕ  ر  ػٔج ن  

شدٚ ثُؼذذ د ٕ  ش  ٓ  صشى ٓج ن   :أٍب اىزقظٞس فٖ٘  ٣ٝؾلٞ ٣ٝضذغ ثُؾٜٞثس ٝٛٞ ػٌظ ثُـِٞ. ٣ و ق 

 ك٢ ثالػضوجد نٝ ٣ـِٕٞ ك٢ ثإلعذجس نٝ ٣ـِٕٞ ك٢ ثُغِٞى. ٕـ٣ِٞٝنُٝتي 

 .ٓغجُٚ ثُخٞثسػ ؿِٞث ك٢ ؽجٗذ٤ٖ؛ دَ ك٢ ػذر ؽٞثٗخ

 .ٝصشًٞث ٜٗؼ ثُققجدز ،ٝثش  ل  ً   ،ٞثُِّ ن  ك   :ٞ ك٢ ثُؼو٤ذرِ  ؿ  

نفذ ثُققجدز ٣قوش فالصٚ ٓغ فالصْٜ ٝف٤جٓٚ ٓغ ف٤جْٜٓ ًٔهج ؽهجء  ٕ  فض٠ إ :ٝؿِٞث ك٢ ثُؼذجدر

 .ك٢ ثُقذ٣ظ

ٓهٖ ال ٣غهضقن ثُوضهجٍ  ث  جد  ٜ هك٢ ثُؾٜجد ٝث ٓش دجُٔؼشٝف ٝث٢ُٜ٘ ػٖ ثٌُٔ٘هش كوهجصِٞث ؽ   ٝؿِٞث ن٣نج  

 .قجدزٓغَ ثُق وضَ خ٤جس   دٝث ذ  ذ  ؼ  ث ٓش دـِْٞٛ نْٜٗ ص   فٍهضجُٚ، فض٠  ّ  ش  ق  ؛ دَ ٖٓ ٣  ج  ؽشػ  

ٞث إ٠ُ   دوضِٚ؛ دهَ د  ش  و  ، ٝٓغ رُي ص   ثُققجدز ٝنػالْٛ ٓ٘ضُز ك٢ صٓ٘ٚ ػ٢ِ دٖ ند٢ هجُخ ّ  ش  ً  ك   

 .نعجط هضَ ػغٔجٕ ٛٞ ٖٓ كؼَ ثُخٞثسػ 

 .ْٛ  ٞ  ِ  ْٝٛ ٣ضٕٔ٘ٞ ثُؾ٘ز دوضَ ػغٔجٕ ٝدوضَ ػ٢ِ ٖٓ ؽذر ؿ   ٞث ػ٤ِج  ِ  ض  ه  

 ٣ؼ٢٘ نَٛ ثُؾشى. 4«ُ إٔو اْلٗثبُٝقزيُ٘ إٔو اْلظالً ٗٝدع٘» ملسو هيلع هللا ىلصًٔج ٝفلْٜ ثُ٘ذ٢ ٝ

هُٝهْ ٣ ذ ِ   ٝنٓج ثُضوق٤ش كٜٞ فجٍ نَٛ ثُؾٜٞثس ثُز٣ٖ صشًٞث ثُؼذجدر ٝصشًٞث هجػز    هٞث ٓهج ن  ـ   ش  ٓ 

   ٚد. 

ٕ   دَ ْٛ ك٢ صوق٤ش   ؾ٤ج ٕ  ػ  ش  ُِؾٜٞثس ٝثُٔقشٓجس ٝثٌُذجةش ٝال ٣   ٝؿ   .٣ضزًشٕٝالٝال ٣غٞدٕٞ ٝ ٞ

 وجدِْٜ نَٛ ثُضغجَٛ ٝثٌُذجةش ٝثُزٗٞح ٝثُٔؼجف٢.ٛؤالء ٣وجدِٕٞ ثُٔضؾذد٣ٖ، ٣

  الثا ية:المسألة 
اىزهْعِطٞوِ هُٞٚ )ك٢   َٗ  ِٔ َِ اىزهْشجِٞ ْٞ   (ثَ

 :ٔٞاىقعٌ اْلٗه: اىزشج 

                                                 

 (3519(/ ابن ماجو )3557ئي )النسا  3
 (1499(/ مسمم )3344البخاري )  4
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 .ُؾ٢ء ج  ٜ  ذ  ؽ٢ء ؽ   َ  ؼ  ؾ  ثُضؾذ٤ٚ ٛٞ نٕ ٣  

 .ج  ٜ  ٤  ذ  ؾ  ص   ٚ  ذ  صؾذ٤ٚ، ؽ  ٢ٛ ٛزٙ  َ  ؼ  كؼ٤ِٔز ثُؾ  

ٚ  ذ  ثُؾ   َ  ؼ  ٣ؼ٢٘ ؽ   ،ٝثُضؾذ٤ٚ هغٔجٕ  هغٔجٕ: ٤

 ثُؾذ٤ٚ هلل : اىقعٌ اْلٗه َ  ك٢ فلجصٚ ًِٜج، نٝ ك٢ دؼل فلجصٚ، نٝ ك٢ صٔجّ ٓؼ٠٘ ثُقلز ؽؼ 

..[....] 

ٕ   ٣ٌٖٔ نٕ صوٍٞ ثخضقجسث  ].....[  ٚ  دخِوٚ نٝ     ٚ  ذ  ؾ  ٣   ن ذ  كه٢ ٤ًل٤هز ثُقهلجس نٝ  ثُخِن دجهلل ٣ ؾ 

 ز.نٝ ك٢ صٔجّ ٓؼ٠٘ دؼل ثُقل ز  ل  ٤ًل٤ز ف  

 ٌفلز   ذ  ؾ  نٕ ص   :اىنبّٜ اىقع ٚ ٚهنٕ ص  ، دقهلز خِوهٚ كه٢ نفهَ ثُٔؼ٘ه٠ دٕٝ صٔجٓه ٚ فهلز ذ  ؾ 

 دقلز ثُٔخِٞم ك٢ دؼل ثُٔؼ٠٘ نٝ ك٢ نفَ ثُٔؼ٠٘. ثُخجُن 

  ٘  ٣٘ل٠ نفذٛٔج ػٖ ث٥خش؟  ّن ؽ٤ٔؼج   جٕ ػٖ   ٤  ل  ٝٛزثٕ ثُوغٔجٕ َٛ ٣ 

 ثخضِق نَٛ ثُؼِْ ك٢ رُي.

 ثُوغْ ث ٍٝ ٝٛٞ ثُٔشثد دجُضٔغ٤َ دٕٝ ٗل٢ثُوغْ ٠ ل  ٘  ٣وز نَٛ ثُغ٘ز ٝثُؾٔجػز نٕ ٣  ثُز١ ٣ٞثكن هشٝ

  ٕ ُِقلز ٓغ ثُٔؼ٠٘، ٝثُٔؼ٠٘ ٣ؾضشى ثُٔخِٞم ٓغ ثُخهجُن ك٤هٚ كه٢  إعذجس ثُقلجس إعذجس   ثُغج٢ٗ؛  

 .نفَ ثُقلز، ك٢ نفَ ثُٔؼ٠٘ دٕٝ ًٔجُٚ

  ٕ ق   دجُٞؽٞد ٝ   ق  ٞف  ثُٔخِٞم ٣   ًٔج ن ف  جُٞؽٞد كذ٤ٜ٘ٔج ثؽضشثى ك٢ نفهَ ثُٔؼ٘ه٠ دٕٝ د٣ٞ 

 .صٔجٓٚ ٝدٕٝ فو٤وضٚ

ههق  ًههزُي  ف  هه٣   ثُٔخِههٞم دجُغههٔغ، ٝ  ٣ٞ   عههٔغ   دجُغههٔغ ُِٝٔخِههٞم عههٔغ ٣٘جعههذٚ، ٝهلل  ق  ٞف 

 .٤ِ٣ن دؾالُٚ ٝػظٔضٚ ٝٓج ال  ًجَٓ ٓض٘ضٙ ػٖ ثُ٘وجةـ

 :ٕ  ٖٓ ٛزث ن   َ  ق  كضق  

   ٓ  ػ٠ِ ٓ٘ؼٚ ٝٛٞ ثُضٔغ٤َ. ن  ل  ض  ث ٍٝ 

   ٓ  5.ك٢ إهالهٚ د٤ٖ نَٛ ثُؼِْ ق  ِ  ض  خ  ٝثُغج٢ٗ 
  َى ْٗ ٓٔهٖ ال ٣لٜهْ هش٣وهز  بُاىظهَل ِْ ظَُلو اىزشجٞٔ َّال فٜ ٍعْٚ اىزَنٞو حزَلٚ ال َٝ ََ عْ زَ ٚ أُ ال ُٝعْ ٗاْل

ه٤  نَٛ ثُغ٘ز ٝثُؾٔجػهز نٜٗهْ ٣ضغهجِٕٛٞ كه٢ ٓغه ُز ثُضؾهذ٤ٚ، ك   ه  ق  ٕ  ذ  ٞ   ٓ هنٜٗهْ  ز نٝ ٣ؤًهذٕٝ نٜٗهْ ٜ  ذ  ؾ 

ذٜ  ز ؾ   ٓ. 

٠ ل ه٘  ٝٛهٞ نٕ ال ص   ،ج  و هثعضؼِٔٚ دؼهل نٛهَ ثُؼِهْ ًهجدٖ ص٤ٔ٤هز ٝؿ٤هشٙ؛ ٌُٝهٖ نسثدٝث ٓ٘هٚ ف   ث ٝإٕٝٛز

 .ثُقلجس

ٕ   ،َ  ٔ  ؼ  ض  غ  ٌُٖٝ ٖٓ ف٤ظ ثالعضؼٔجٍ ال ص    ،ٖٓ ثُضؾذ٤ٚ ٓج ٛهٞ فهن ال ٣وجٍ نٗٚ ٛ٘جى صؾذ٤ٚ ؽجةض نٝ ن

 ٜزث ٤ُظ ًزُي.ك

  ٓ َ٘ ، ٝإٗٔج ؽجء ٗله٢ ثُٔغ٤هَ ﴿ج  ٤  ل  ٘  ُزُي ُلع ثُضؾذ٤ٚ ُْ ٣ س ك٢ ثٌُضجح ٝثُغ٘ز  َُٕل َٗ ٌء  ْٜ ِٔ َاَل ْنيَِل َِ َْٞط َم ىََل

ُٞر اىجَِظٞسُ  َِ ُه٤ظ ًٔغِهٚ ؽه٢ء ال كه٢  [، ٌُٝهٖ ال ٗغهضؼَٔ ُلهع ثُضؾهذ٤ٚ، كهجهلل 99﴾]ثُؾهٞسٟ:اىعه

 ، ٝنَٛ ثُضؾذ٤ٚ ْٛ نَٛ ثُنالٍ.رثصٚ ٝال ك٢ فلجصٚ، ًٝزُي ٤ُظ ُٚ ؽذ٤ٚ 

اُٜزث هجٍ ٛ٘ج ) َٗ  ِٔ َِ اىزهْشجِٞ ْٞ ثَ ٔ  ىزهْعِطٞوِ َٗ هٓ   ز ٝٛهْ ثُهز٣ٖ ؽؼِهٞث فهلجس   ٜ  ذ  ؾ  ( كجُ ُقهلجس  ز  ٜ  ذ  ؾ 

خِوههٚ، إٓههج ؽ٤ٔههغ ثُقههلجس ًقههجٍ نٛههَ ثُضؾغهه٤ْ نٝ دؼههل ثُقههلجس، ٛههؤالء ٗضذههشن ٓههْٜ٘ ُٝهه٤ظ كهه٢ 

  ٓ  .ج  ض  ذ  غ  هش٣وز نَٛ ثُغ٘ز ُلع صؾذ٤ٚ 

َ ثُغه٘ز ٝثُؾٔجػهز دؼل ثُٔؼجفش٣ٖ ٖٓٔ ُْ ٣ضقون دطش٣وهز نٛه ٚٗوٍٞ هذ ٣ٌٕٞ ٓغَ ٓج ثعضؼِٔٓج 

 ٝنَٛ ثُقذ٣ظ.

 اىقعٌ اىنبّٜ اىزعطٞو: 

َ   ٝثُضؼط٤َ ٓ خٞر   ط   .ز٤  ِ  خ  ٝٛٞ ثُض   نٝ ٓؼ٘جٙ ثإلخالء، ٓ خٞر ٖٓ ثُؼ 

٤ذ   ٍ   ٣وجٍ ؽ   ًٔج هجٍ ثُؾجػش ٝٛٞ ثٓشا ثُو٤ظ: ٢  ِ  ٖٓ ثُق   ثُٔشنر ػجهَ؛ ٣ؼ٢٘ نٗٚ خج

ٌٝ ىٞط ثبـب َعطوِ  ُٔ زْ ظه َّذا ٕٜ َّ  شٍ حِ  ٗجٌٞد م،ٞد اىسِّ َُ  ٗال ث

                                                 

 (18) المسألة الثالثةانظر   5
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ٍ   (وِ طه عَ َُ ثِ )  .ٖٓ ثُق٤ِز ٣ؼ٢٘ دخج

 .كجُضؼط٤َ ٓؼ٘جٙ ثُضخ٤ِز

 ٖٓ فلجصٚ. ٠   ِ  كجُضؼط٤َ ك٢ فن   ٓؼ٘جٙ نٕ ٣ خ  

ٓ   جر  ل هه٘  ك   ٕ  ِ ههط  ؼ  ثُقههلجس   ز، ًٝههَ ٓههٖ ٗلهه٠ فههلز نٝ نًغههش كِههٚ ٗقهه٤خ ٓههٖ ثُضؼط٤ههَ دوههذس ٓههج ٗلهه٠؛  

 .ثُضؼط٤َ إخالء ٖٓ ثُقلجس

ٓغَ ثُٔؼضضُز ٝث ؽجػشر، نٝ ٖٓ ٗل٠ ًَ ثُقلجس نٝ ٗل٠ دؼنهٜج؛ كئٗهٚ ٣طِهن ػ٤ِهٚ  ك٘لجر ثُقلجس

طِ  ز. ؼ   ٓ 

ٓ  ل ه٣وُٞهٕٞ ػهٖ ٛهؤالء ٗ   ر  دجُٔ٘جعذز صؾذ ك٢ ًضخ نٛهَ ثُؼِهْ، صهجس  ٝ  ز  ض هذ  غ  جر ثُقهلجس، ٝصهجسر ٣وُٞهٕٞ 

ٔ   ثُقلجس، كل٢ ٓٞمغ    خ ثُغ٤جم.دقغ ز  ض  ذ  غ  ٣ؾؼِْٜٞٗ ٓغ ثُ٘لجر، ٝك٢ ٓٞمغ ٣ؾؼِْٜٞٗ ٓغ ثُ

ٕ   -٣ؼ٘ه٢ ثُٔؼضضُهز ٝث ؽهجػشر-إ٠ُ ٗل٤ْٜ ُِقلجس  ش  كئرث ٗ ظ    ه٤هَ ُٜهْ ٗلهجر ُِقهلجس ٓهغ ثُؾ٤ٜٔهز  

 .ٗلجر ثُقلجس ثُؾ٤ٜٔز ْٛ نفال  

ٕ   ش  ظ  ٝإرث ٗ   ٓ   إُه٠ ٓهج نعذضهٞث ٝن ُِقهلجس؛ ٣ؼ٘ه٢  ز  ض هذ  غ  ثُؾ٤ٜٔهز ص٘له٢ ؽ٤ٔهغ ثُقهلجس ه٤هَ ػهْٜ٘ نٜٗهْ 

 َ ثالصقجف. فَ ثُقلجس ٤ُٝغٞث ٌٓ٘ش٣ٖ  ف

ٕ  ك ٠ ًهَ ثُقهلجس نٝ ٗله٠ دؼهل ل هٗ   جر ثُقهلجس عهٞثء  ل هثُضؼط٤هَ ٣٘طذهن ػِه٠ ٗ   جُٔوقٞد ٖٓ رُي ن

 ثُقلجس.

هؾ  إرث ًجٕ ًزثى كذ٣ٖ   د٤ٖ ثُضؾذ٤ٚ ٝثُضؼط٤َ؛ ٣ؼ٢٘ ٓج د٤ٖ ٗل٢ ثُقلجس، ٝٓهج ده٤ٖ نٕ ٣    هلل  َ  ؼ 

 فلجس ًقلجس ثُٔخِٞم.

ُٞر اىجَِظَلٞسُ ر ﴿ػ٠ِ هجػذ 6ثُقلجس؛ ٌُٖ ش هلل ذ  غ  ك٘   َِ َل َ٘ اىعه ُٕ َٗ ٌء  ْٜ ِٔ َا ْنيِ َِ َْٞط َم [، 99﴾]ثُؾهٞسٟ:ىَ

  ٕ ٕ   إعذههجس   ٝػِهه٠ هجػههذر نٛههَ ثُؼِههْ ن دهه٤ٖ ثُقههلز ٝدهه٤ٖ  ثُقههلجس إعذههجس ٝؽههٞد ال إعذههجس ٤ًل٤ههز، ٝن

 د٤ٖ فلز ثُخجُن ٝد٤ٖ فلز ثُٔخِٞم ًٔج د٤ٖ ثُزثس ٝثُزثس. ، ٣ؼ٢٘ثُقلز

  ٝ   ح  ش  م   ٓ  :خِٞهجسك٢ ثُٔ ال  غ  ُ٘ج 

 ْ  ثُٔخِٞهجس ٤ُغش ٓضغج٣ٝز ك٢ ثُقلجس، ثُزدجح ُٚ هٞر ص٘جعذٚ ٝثإلٗغجٕ ُٚ هٞر ص٘جعذٚ، ٌُٖٝ ٛ٘ج ع  

ٝثإلٗغجٕ ُٚ عٔغ ُٝٚ دقش ٣٘جعذٚ، ٝثُل٤َ ُٚ ههٞر  ٚثُذؼٞك ُٚ عٔغ ُٝٚ دقش ٣٘جعذ ،هٞر ْ  هٞر ٝع  

 .ُٚٝٚ عٔغ ُٝٚ دقش ُٝٚ هذسر ص٘جعذ

 ك٤ٔج صضقهق دهٚ، ٝإرث ًهجٕ ًهزُي كهئرث  ؽؼِٜج ٓضلجٝصز  ِوٜج   ث ف٘جف ثُض٢ خ ،ثُٔخِٞهٕٞ ٕكئر

ٓج د٤ٖ ثُخجُن ٝٓج د٤ٖ ثُٔخِٞه٤ٖ ٖٓ ثُذٕٞ ٝثُلشم ثٌُذ٤هش كه٢ ثالصقهجف دجُقهلجس ًٔهج ده٤ٖ رثس 

ٝرٝثس ثُٔخِٞه٤ٖ ثُٞم٤ؼز ٝثُ٘جط ٣ ذسًٕٞ ٛزث صٔجّ ثإلدسثى ك٤ٔهج ٣ضثُٝٞٗهٚ ٣ٝ٘ظهشٕٝ  ثُشح 

 إ٤ُٚ.

  الثالثة:المسألة  
اْىقََدزِ ) ك٢ هُٞٚ َٗ َِ اْىَ،ْجِس  ْٞ  رُي. ( ثُؾذش ٝثُوذس ٓش ٓؼ٘ج صلق٤ال  ثَ

  ٕ ٕ   ،ثُؾذش ٣ؼ٢٘ دٚ ثُؾذش٣ز ٝن   ف٘لجٕ:ثُؾذش٣ز  ٝن

   ؿج٤ُز ؽذش٣ز. 

   ٓضٞعطز. ٝؽذش٣ز 

 :ًٝزُي ثُوذس٣ز ف٘لجٕ

   ؿالر ْٝٛ ثُز٣ٖ ٗلٞث ثُؼِْ هذس٣ز. 

   شصذهز ٓهٖ ٓشثصهخ ثُوهذس ٝٛه٢ خِهن   ٤ُغٞث دـالر ْٝٛ ثُٔؼضضُهز ثُهز٣ٖ ٗلهٞث ٓ ٝهذس٣ز 

 . كؼجٍ ُِؼذجد ٝػّٔٞ ٓؾ٤تضٚ 

  الرابعةالمسألة:  
َٝبضِ ) ك٢ هُٞٚ اْْلِ َٗ  ِِ ٍْ َِ اْْلَ ْٞ ثَ  ٝث٤ُه ط ٛهٞ ث٤ُه  ط ث ٓهٖ ٓهٖ ٌٓهش   ٛهٞ ًٔج رًشس ُهيث ٖٓ ( َٗ

 .ٖٓ سٝؿ   
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  ٕ ث٤ُه ط ٓهٖ ٣ و شُّ ث ٖٓ ٖٓ ٌٓش   ًٔج ال  شُّ و  ثإلعالّ ال ٣   ٝثُٞثؽخ ػ٠ِ ثُٔؤٖٓ ٝثُٔغِْ نٕ ٣ؼِْ ن

نٕ ٣ؼجهذههٚ، نٝ نٕ  سثؽ٤ههج ٣خههجف ٓههٖ    ٜههٞ نٕ ٣غهه٤ش خجةلههج  كسٝؿ  ، كٜههٞ دهه٤ٖ ٛههزث ٝٛههزث، 

 .كئٗٚ ال ٤٣ ط ٖٓ سٝؿ    ٣غضذسؽٚ، ٝنٗٚ إرث كؼَ رٗذج  

؟ ٛهَ خ  ِ هـ  ٜٔهج ٣  ٝثُشؽهجء ن٣٣ؼ٘ه٢ ثُخهٞف ٝٝٛجٛ٘ج ٓغ ُز ٣زًشٛج نَٛ ثُؼِْ: ٢ٛٝ ث ٓهٖ ٝثإل٣هجط 

 ؟ نٝ ٣ٌٕٞ سثؽ٤ج   ٣ٌٕٞ خجةلج  

  ٕ ٕ   ؾ  ِ  ثُخٞف ثُز١ ٣ ذ   ْٝٛ ٓضلوٕٞ ػ٠ِ ن ثُٔهشء ٣ ذ ِ هؾ  ثُشؽجء ثُز١  ثُٔشء إ٠ُ ث٤ُ ط كئٗٚ ٓزّٓٞ، ٝن

 إ٠ُ ث ٖٓ ٖٓ ٌٓش   كئٗٚ ٓزّٓٞ.

ث٤ُ ط، ٝال كئرث ًجٕ ًزُي كْٜ ٣ذقغٕٞ د٤ٖ ثُخٞف ٝثُشؽجء ٝال ٣وقذٕٝ ثُخٞف ثُز١ ٣ٞفَ إ٠ُ 

 .ثُشؽجء ثُز١ ٣ٞفَ إ٠ُ ث ٖٓ

 ؟خ  ِ  ـ  ثخضِق نَٛ ثُؼِْ ك٢ رُي ًٔج ٛٞ ٓؼِّٞ ُذ٣ٌْ ك٢ ن١ ثُخٞف ٝثُشؽجء ٣  

  خ  هجُش هجةلز ِ ـ   ؽجٗخ ثُخٞف.٣ 

  ٕٝخ  ٝهجٍ فخش ِ ـ    ؽجٗخ ثُشؽجء.٣ 

   ٕ  ٞثٍ:ثإلٗغجٕ ال ٣خِٞ ك٢ فجُٚ ٖٓ نفذ عالعز نف ٝثُقق٤ـ ك٢ رُي ٛٞ ثُضلق٤َ ٝٛٞ ن

 .إٓج فجٍ فقز  .نٝ فجٍ ٓشك  رنٝ فجٍ هشح ُِٞكج.

 ك٤ـِههخ ؽجٗهخ ثُخههٞف ػِه٠ ثُشؽههجء فضه٠ ٣٘ضٜهه٢ ػهٖ ثُههزٗٞح ٝال فَلإذا مَلَلبُ فَلٜ حَلَلبه اىظَلحخ :

، ًٝزُي ٣شؽٞ فضه٠ ٢   م  ش  ٗٚ  فقضٚ ك٢ ثإلهذثّ ػ٠ِ ثُزٗٞح ٝثُٔؼجف٢ ٝثهضقجّ ٓج ال ٣  ش  ـ  ص  

هههههجٍ ك٤ٜههج هجةلههز ٓههٖ نٛههَ ثُؼِههْ: إٗههٚ ٣   ثُقههجٍٝٛههزٙ ٣ؼٔههَ ٣ٝغههضٔش كهه٢ ثُؼٔههَ،  ١ دهه٤ٖ ثُخههٞف ٞ  غ 

 ٝثُشؽجء، ٝٛزث ٤ُظ دٔٞمؼٚ ًٔج ع٤ ص٢.

 ٜهخ  ؽجٗهخ ثُشؽهجء قجٍ ثُٔشك ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ثإلٗغهجٕ نٕ ك: حبه اىَسع َّٗذا مبُ ف ِ ـ    كه٢ ٣ 

   ٍ ٣قهَ دهٚ نٕ  ٢  ؾ  دضـ٤ِخ ثُخٞف خ   ش  ٓ  ُٝٞ ن   ٙثُخٞف ػ٘ذ ٣ٌٕٝٞ نػظْ ٖٓ خٞكٚ؛  ٗٚ ك٢ فج

قبه َّللا رعبىٚ أّب عْد ظِ عجَلدٛ ثَلٜ فيَلٞظِ ثَلٜ ٍَلب » ملسو هيلع هللا ىلص، ٝهذ هجٍ ٗذ٤٘ج إ٠ُ ػذّ ثُشؽجء ك٢   

 دٚ.    ق  ط  ِ  ػ٠ِ ثُخٞف فض٠ ٣   ج  ذ  ِ  ـ  ٓ   ٣ٝ٘جعخ ثُٔش٣ل نٕ ٣ٌٕٞ سثؽ٤ج   7«ابء

 ٜهِٔهشء ك٤ٜهج نٕ ٣  ُ: ث كنهَ اى٘فَلبح قَلسة حبه َّٗذا مبُ ف  ٌهٕٞ خجةلهج  ده٤ٖ ثُؾهجٗذ٤ٖ، نٕ ٣ ١  ٞ  غ 

قَلبه: « مَٞلف ر،َلدك»فقَلبه:  -أظَْلٔ مَلبُ ٍسٝضَلب فعَلبدٓ-فقَلبه ىَلٔ  ملسو هيلع هللا ىلصجَلبء زجَلو ىيْجَلٜ ههذ ٝ، سثؽ٤ج  

ال ٝ،زَعبُ فَلٜ قيَلت عجَلد فَلٜ ٍنَلو َٕلرا َّال »ىٔ  ملسو هيلع هللا ىلصأجدّٜ أمشٚ ذّ٘ثٜ ٗأزج٘ زحَخ زثٜ. فقبه 

 نٝ ًٔج ؽجء ك٢ ثُقذ٣ظ. 8«أّ،بٓ َّللا ٍِ اىْبز

 ثُٔشء د٤ٖ ثُخٞف ٝثُشؽجء. ١  ٞ  غ  قجٍ نٕ ٣  دٚ نٗٚ ك٢ ٛزٙ ثُ ٍ  ذ  ض  ثُٔوقٞد نٗٚ ثع  

ِْ َمَلبىََف اىهَلِرٛ  /قبه  َل ٍَ ِْ ُمَلوِّ  َل ٍِ  ِ ُِ ثََلَسآُء َِّىََلٚ َّللاه َّْحَل َٗ ثَبِ ًَْلب،  َٗ ًِٕسا  اْعزِقَبُدََّلب ظََلب َٗ ََٖرا ِدََُْْٝلب  ثعدٕب )فَ

هبُٓ( ثَْٞه َٗ  َذَمْسَّبُٓ 

  ٕ  ر ثُٔذجسًهز ٓهٖ نُٝهٚ ٝفخهشٙ نٗهٚ د٣٘هٚؽ٤ٔغ ٓج رًشٙ ك٢ ٛزٙ ثُشعجُز ٝك٢ ٛهزٙ ثُؼو٤هذ ٣ش٣ذ دزُي ن

، ًٔهج ًهجٕ ػ٤ِهٚ ٢ ؽه٤تج  ل هخ  ٣ٝ   ؽه٤تج   ش  ٜ هظ  ٣  ال ٝدجه٘ج؛ ٣ؼ٢٘ نٗٚ ال ٣٘هجكن كه٢ رُهي ٝ ظجٛشث   ٝثػضوجدٙ

َِ بِ ال رُظَٖلس عقَٞلدرل عَْلد أحَلدك ْلَّلل ثَلِٞ ٍ َلبىِ ) ٓهٖ نٜٗهْ ٣وُٞهٕٞهجةلز ٖٓ نَٛ صٓجٗهٚ  فإٍَلب أُ  ٞ

ٕ  ٝدجه٘ج   ٘ج ٝػو٤ذص٘ج ٝثػضوجدٗج ظجٛشث  دَ ٛزث د٣٘(، ٝنْ٘ا عيٞل ٍَّٗب أُ ٝرٍ٘ك ثالػضوهجد ٝثُهّذ٣ٖ  ؛  

، ٝهذ ٣ؾٞص نٕ ٣غضخل٢ دٚ إرث ًجٗش ثُٔقِقز كه٢ رُهي؛ ٌُهٖ ٛهزث كه٢ ٚ  ٘  ِ  ؼ  ث فَ ك٢ ثإلٗغجٕ نٕ ٣  

ٕ  فجٍ ثُلض٘ز ٝػذّ ثعضطجػز ثُغذجس ػ٠ِ ثُذالء؛ ٌُهٖ ث فهَ  ٓهج ٣ؼضوهذٙ ٣ٝهذ٣ٖ دهٚ  ٖ  ِ هؼ  ثإلٗغهجٕ ٣  ن

 .٘ج  ٝدجه ظجٛشث  

ِْ ُمَلوِّ ٖٓ ًَ ٖٓ خجُق هش٣وز نَٛ ثُقذ٣ظ ٝثُغ٘ز ٝثُؾٔجػهز ) هجٍ ٓضذشةج   َل ٍِ  ِ ُِ ثََلَسآُء َِّىََلٚ َّللاه َّْحَل َٗ
هبُٓ  ثَْٞه َٗ ِْ َمبىََف اىهِرٛ َذَمْسَّبُٓ  ٍَ ) 

ثُؾِٔهز كه٢ ٛزٙ صًَٞ إُه٠ ثؽضٜهجدٙ، ٝؿِهو كه٢ رُهي ٝ ،ك٢ ػذد ٖٓ ثُٔغجةَ /هذ صوذّ ُي نٗٚ ؿِو ٝ
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الّ نٛههَ ثُقههذ٣ظ ًٝههالّ نٛههَ ثُغهه٘ز كهه٢ إعذههجس ثُقههلجس ٝكهه٢ ثُوههذس ٝكهه٢ عههجةش ًالٓههٚ ٓٞثكههن ٌُهه

 .ٓؼي ثُذقظ ك٢ رُي ثُٔغجةَ، ٌُٖ ك٢ ٓغ ُز ثإل٣ٔجٕ صجدغ ك٤ٜج هٍٞ ند٢ ف٤٘لز ٝٓش  

خذهش ٓهٖ خجُلهٚ كه٘قٖ ندهٚ نٝ  ك٘قٖ دشفء إ٠ُ   ٖٓ ًَ ٓخجُلز ٌُِضجح ٝثُغه٘ز ٌُهَ ٓهج نٓهش   

 ػِٔ٘ج نٝ ُْ ٗؼِْ. ثء  ٓ٘ٚ عٞ ٗضذشن إ٠ُ   

جُضقذ٣ن دج خذجس دنٕ ٗذ٣ٖ دٚ  ٛزث ٛٞ ث فَ ٝٛزث ٛٞ ثالػضوجد نٗ٘ج ٗذ٣ٖ إؽٔجال دٔج نٓشٗج   ٝ

ٝدجػضوههجد ٝؽههٞد ث ٝثٓههش ٝثالٗضٜههجء ػههٖ ثُ٘ههٞث٢ٛ، ٝؽههٞح ثٓضغههجٍ ث ٝثٓههش ٝٝؽههٞح ثالٗضٜههجء ػههٖ 

 ثُ٘ٞث٢ٛ، إرث ًجٕ نٓش إ٣ؾجح نٝ ٢ٜٗ صقش٣ْ.

ٓ  ٝٛزث د٣٘٘ج ٝٛزث ث ج صؼ٤ِوٚ دوٍٞ كالٕ نٝ دٔج ٝسد، كٜزث ٣قضجػ إ٠ُ ص َٓ ٝٗظش  ٕ ثُ٘هجط ػضوجدٗج، ن

 .ج  ٘  د٤   ٣خضِلٕٞ ك٢ رُي ثخضالكج  

ٝٓج ٖٓ ػجُْ ٖٓٔ ًضخ ك٢ ثُؼوجةذ إال ُٝٚ ثؽضٜجد ٣ٌٕٞ ك٢ ٓغ ُز كه٢ ٓغه ُض٤ٖ، ٝٛهزث ال ٣ؼ٘ه٢ نٗهٚ 

ٕ  ٤ُظ   ًضجدٚ ال ٣قِـ. ٖٓ نَٛ ثُغ٘ز نٝ نٗٚ خجُق نٝ ن

ج ث٥خهشٕٝ ٌُٜ٘هج ٓغهجةَ ٛ هشُّ و  غال ص٘ظش إ٠ُ نػظْ ثٌُضخ ثُض٢ ًضذٜهج ثُغهِق صؾهذ ك٤ٜهج ٓغهجةَ ال ٣  كٔ

هٗجدسر ك٢ خ   ه ش  ذ هغ  ٓهج ال ٣   ش  ذ هغ  ؿ٤شٛهج، إٓهج نٕ ٣   ْ  ن  كه٢ دؼهل ثُقهلجس، نٝ نٗهٚ ٣ضه ٍٝ ٝثفهذر  ال   غ  ٓ 

 ٓج كؼَ ثُذشدٜهجس١ ٓهغال  ٤ُظ ٖٓ ثُؼو٤ذر ٣ؾؼِٚ ك٢ ثُؼو٤ذر، ٓغَ  ظٜش ُٚ، نٝ نٗٚ ٣قق ؽ٤تج   دؾ٢ء  

 ك٢ دؼل ثُٔغجةَ، نٝ نٗٚ ٣٘غخ ؽ٢ء  َٛ ثُغ٘ز ٝٛٞ ٤ُظ ٖٓ ػو٤ذر نَٛ ثُغ٘ز.

ٞث ػ٤ِٚ ٝثصلوٞث ػ٤ِٚ كٜزث ٓج ٣ؾخ ثصذجػٚ، ٝال صؾٞص ٓخجُلضٚ  ٗٚ ٛٞ ػو٤هذر ؼ  ٔ  ٝنؽ   ٝٙ  ذ  ؼ  كِزُي ٓج ه  

 ٍ  ػِه٠ ٓهج ص   غ  ذ هض  ي؛ ٌُ٘هٚ ال ٣  ٓهْٜ٘ ػهزسٙ كه٢ رُه نَٛ ثُغ٘ز ٝثُؾٔجػز، ٝٓج ثخضِلٞث ك٤ٚ كٌَِ ٝثفهذ  

 ك٤ٚ.

  ً ًضجدج ػظ٤ٔج ٝٛٞ هطؼز ٖٓ فق٤ـ عٔجٙ ثُضٞف٤ذ، ٝٓغ رُي ؿِهو ك٤هٚ كه٢  خ  ض  ثُقجكع ثدٖ خض٣ٔز 

 ك٢ ٓغ ُز ثُقٞسر ًٔج ٛٞ ٓؼشٝف ُْ ٣ٞثكن دو٤ز نَٛ ثُغ٘ز ك٢ رُي. ،دؼل ثُٔغجةَ

 ء ُْ صغذش.ٝنؽ٤ج ٓغال ػ٘ذى ثُذشدٜجس١ رًش ٓغجةَ ٤ُغش ٖٓ ثُؼو٤ذر نفال  

 ك٢ ثُؼشػ ؽجء د ؽ٤جء ٤ُظ ك٤ٜج د٤َُ ٝثمـ ٌٝٛزث. ٓغال   ق  ٖٓ نُ  

ثُٔوقٞد ٖٓ رُي نٗهٚ ُه٤ظ ٓهٖ ؽهشه نٕ ٣ٌهٕٞ ثٌُضهجح ػِه٠ هش٣وهز نٛهَ ثُغه٘ز ٝثُؾٔجػهز ٝنٛهَ 

ثُقذ٣ظ نٕ ٣ٌهٕٞ عهجُٔج ٓهٖ ًهَ ثؽضٜهجد؛ ٌُهٖ إرث ًجٗهش نفهُٞٚ ثُضه٢ ثٗطِهن ٜٓ٘هج ٛه٢ ثالعضغهالّ 

ٝثصذجع ثُذ٤َُ، ٝػذّ صغ٤ِو ثُؼوَ ػ٠ِ ثُ٘قهٞؿ كٜهزث ٓهٖ  ٝثُضؼط٤َ ثُض ٣َٝ د  ٌُِضجح ٝثُغ٘ز، ٝس  

 نَٛ ثُقذ٣ظ ٝنَٛ ثُغ٘ز، كال دذ نٕ ٣ققَ ُٚ ٖٓ ثُـِو ٓج ٣ققَ ُٚ.

ك٤ٜهج ٓهج ثصلوهٞث ػ٤ِهٚ ٝنؽٔؼهٞث ػ٤ِهٚ،  س  ش  نَٛ ثُؼِْ ًضهخ ؽه٤  ثإلعهالّ ثدهٖ ص٤ٔ٤هز  ٗهٚ ه ه ْ  ظ  ُٜزث ػ  

 .ًضذٞث ك٢ ثُؼوجةذ ثؽضٜجدثس ٖٔثُؼِْ ٖٓٓ نَٛ  ٝصشى ك٤ٜج ٓج ٌَُ ٝثفذ  

ثػض٘هه٠ ثُٔضهه خشٕٝ ٓههٖ نةٔههز نٛههَ ثُغهه٘ز دٌضههخ ثُؾهه٤خ٤ٖ ؽهه٤  ثإلعههالّ ٝثدههٖ ثُوهه٤ْ ُغههالٓضٜج ٓههٖ 

 ػ٤ِٜج. ن  ثك  ٞ  ٣  ].....[ ثُٔزثٛخ ثُشد٣ز ُٝالؽضٜجدثس ثُض٢ 

 ٣ٝ.٠ُذو٠ ػ٘ذٗج ثُؾِٔز ثُذجه٤ز ٛزٙ ٗذو٠ ٓؼٜج ثُذسط ثُوجدّ إٕ ؽجء   صؼجٗوق ػ٘ذ ٛزث

 ٗغ ٍ   ُ٘ج ٌُْٝ ثُضٞك٤ن ٝثُغذثد ٝنٕ ٣خضْ ُ٘ج دشمجٙ إٗٚ ؽٞثد ًش٣ْ.

 اْلظئيخ  

ٌَ َحِْٞبًب﴿/ هجٍ 9ط ِٕٞ يهخَ َِّْثَسا ٍِ زَُدْٗا قُْو ثَْو  ْٖ ْٗ ََّظبَزٙ رَ ًُٕ٘دا أَ قَبىُْ٘ا ُمُّْ٘٘ا   [ ؟988﴾]ثُذوشر:َٗ

  ّ ٕ   ػ/ ٓؼِٞ ؽهجء دجإلعهالّ، ٝػ٤غه٠ ػ٤ِهٚ  ،إدهشث٤ْٛٓٞع٠ ػ٤ِٚ ثُغهالّ ؽهجء دجُق٤٘ل٤هز ٓغهَ د٣هٖ  ن

 ثُغالّ ؽجء دجُق٤٘ل٤ز ػذجدر   ٝفذٙ دٕٝ ٓج عٞثٙ.

ٔ  ٤ٌُٖ ثُ ٔ  ز ٝثُ٘قشث٤ٗز ك  ش  ق  ٜٞد٣ز ثُ ب ﴿ ٜٓ٘ج، ُٜٝزث هجٍ  ٛزٙ إدشث٤ْٛ ػ٤ِٚ ثُغالّ دش١ء  ز ك  ش  ق  ثُ ٍَ
َُ َحِْ  ىَِنَلَلَلِ َمَلَلَلب َٗ الَ َّْظَلَلَلَساًِّّٞب  َٗ ُِٖ٘دًَّٝلَلَلب  َٝ ٌُ ِٕٞ َُ َِّْثَلَلَلَسا َِ َمَلَلَلب ْشَلَلَلِسِمٞ َُ َِ اْى َلَلَل ٍِ  َُ َلَلَلب َمَلَلَلب ٍَ َٗ ب  ًَ ْعَلَلَليِ ٍل ﴾]فٍ ٞبًَلَلَلب 

ٕ  78ػٔشثٕ:  ػ٠ِ مالُٜج. ٚ  ض  ػ  د  ثًَ هجةلز  [؛  

نْٜٗ ٣هذػٕٞ إُه٠ ثإلدشث٤ٔ٤ٛهز، ٛٞ ٞث د٣ْٜ٘ ٝنسثدٝث نّ ٣٘غذٞث ثُضقش٣ق إ٠ُ إدشث٤ْٛ، ٝك  ش  كج٤ُٜٞد ف  

٤هَ ٝٛهٞ دهش١ء ٓهٖ ٛهؤالء ًٝزُي ثُ٘قجسٟ، ًٝزُي ثُٔؾشًٕٞ ٣٘غذٕٞ نٗلغهْٜ إُه٠ إدهشث٤ْٛ ثُخِ

 ٝٛؤالء ػ٤ِٚ ثُغالّ.

 / َٛ ص٘ققٕٞ دئٛذثء ًضخ ٓٞع٠ ثُٔٞع١ٞ ُِشثكنز؟9ط
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 صو٤ْ ثُقؾز ػ٤ِْٜ نٝ صٜض عوضْٜ د فُْٜٞ. ،ػ/ ٗؼْ، ًضذٚ ٗجكؼز ٝص٘لغ ثُوّٞ

ُه ) ٣ٍ٘ضغخ إ٠ُ ثُذػٞر ٣وٖٞٓٔ فذ ثُؾذجح  / ٓج سن٣ي ك٢ ٓوُٞز 8ط َّ  َٗ ٚ ثعَلجت ىهَلشٍِ اىقَلسآُ 

ٛزٙ سعهجُز كه٢ ( ٘اد اىبضبئٞخ فالثد أُ ّ٘اجٔ اىشجبة ثغٞس اىقسآُ أُ ّنُ٘ عظسِٝٞٗج٘د اىقْ

 ؟صٞؽ٤ٚ ثُؾذجح

، ٓهج نظهٖ ثفهذ ٓهٖ ثُؾهذجح ٣وهٍٞ صٓهٖ ثُوهشفٕ ُّٝه٠ ٌٛهزث دٜهزث ثٌُهالّ ٔغِْ ٣وٍٞ ٛزثثُ نظٖػ/ ٓج 

 .)صٖٓ ثُوشفٕ ُٝ ٠( ال ٓج ٣ٌٖٔ نفذ ٣وٍٞ ٛزث ثُ٘ـ، ٓج نظٖ نفذ ٣ق٢ِ ٣وٍٞ ٛزث ثٌُالّ

َُّٗ اىسجَلو ىَٞلزنيٌ ثبىنيََلخ »ًٔج صؼِٕٔٞ ثُقهذ٣ظ ٌُٖٝ ٣ؾخ ػ٠ِ ثإلٗغجٕ نٕ ٣ضقشٟ ك٢ نُلجظٚ، 

ههذ ٣وهٍٞ ًِٔهز ٣ٝوهٍٞ ٓوقهذ١   9«رٖ٘ٛ ثٔ فٜ اىْبز ظجعِٞ مسٝبب ثبالً  ىٖبٍِ ظ ط َّللا ال ٝيقٜ 

دهٚ فضه٠ ك٢ نُلجظي، نٕ صخجف   دٔج ص٘طن  ص٣ٖ، ٤ُٝغش ثُٔغ ُز دجُٔوجفذ، الصّ نٕ صضو٢   

ٟ ك٢ ُلظهٚ ٣ٝضقهشٟ كه٢ صؼجِٓهٚ؛ ش  ٓغ نِٛي ٝفض٠ ٓغ نٝالدى ٝفض٠ ك٢ ػِٔي، ثُٔغِْ ٝهٞس ٣ضق  

  ٕ ثُِغجٕ ٣قجعخ ػ٤ِٚ، صقجعخ ػ٠ِ ُغجٗي ك٢ ًَ ٓج صوُٞٚ.

ٗمَلف عيَٞلل »طَ٘ٝلو قَلبه اىحَلدٝث ٍعَلبذ « ُمَلفه عيَٞلل َٕلرا» ملسو هيلع هللا ىلصفذ٣ظ ٓؼجر ٓؼِّٞ ُذ٣ٌْ ٝٛٞ هُٞهٚ 

َٗ ٍ« ٕرا ثنيزَلل أٍَلل َٝلب ٍعَلبذ َٕٗلو ٝنَلت اىَْلبض فَلٜ »ءامرُٗ ثَب ّق٘ه؟ قَلبه قبه: ٝب زظ٘ه َّللا أَ

 .99«َّال حظبئد أىعْزٌٖ -أٗ قبه عيٚ ٗجٌٕٖ٘-اىْبز عيٚ ٍْبمسٌٕ 

نُقع نٗج ٖٓ دؼل هِذز ثُؼِْ نٝ دؼهل ثُؾهذجح نٝ دؼهل نٛهَ ثُخ٤هش إرث ؽهجٝث ٣ٔضفهٕٞ ٓهج ٣ٜٔهٚ 

 ج.ٝػ ٣وٍٞ ن١ ًالّ، ٛزث ع٤ب ُِـج٣ز ، نف٤جٗج ٣طِوٕٞ ًالٓج هذ٤ق

ٓغهَ ٝنٗٚ ٗٞس ٣ؾ٢ء ٝثفذ ٣ٝوهٍٞ ٝ  ًٜشدهجء ص٣هٖ،  ٣ ص٢ رًش ثُوذش ٓغال   غال  ٓ ،ثمشح ٌُْ ٓغجٍ

 ههذ نُهق ؽهٔؼز نٝ ٓغهَ ٛهزث ثٌُهالّ؛ ٣ؼ٘ه٢ًؾهجف نٝ ٣وهٍٞ ، ٌالّ فهشثّ ٝههذ ٣ٜه١ٞ دهٚ ثُوجةهَثُٛزث 

 ٗٚ د٤ْٜ٘؛ ٌُٖ ٓغَ ٛزث ال ٣ؾٞص ثُذضز.٣ٞض٘جهِٕٞ ٓغَ ٛزث ثٌُالّ ٣ٝوُٞ نْٜٗ ٣ققَ

ٕ  ٗلغي ػ٠ِ ث٤ُٜذز ك٤ٜج،  ٖ  ٓٞس ثُؾشػ٤ز ٝه  ث  ٌْ َاَلَعبئَِس ٛزث ٖٓ صؼظ٤ْ ؽهؼجةش  ، ﴿  َلِ َُٝعظَِّل ٍَ َٗ
ٙ اْىقُيُ٘ةِ  َ٘ ِ رَْق ٍِ َٖب  ِ فَإِّه [، صطِن ُلع ال صِو٢ ُٚ دجال ٝفخش ال صِو٢ ُٚ دجال، ٓهج صهذس١ 89﴾]ثُقؼ:َّللاه

 دغِخ ثإل٣ٔجٕ ٓ٘ي ٝنٗش ال صؾؼش. ٣ؼجهذي   

ٓهج ٣ه صٕٞ  ُوٓهٞس  ملسو هيلع هللا ىلصُي ٣ؾخ ػ٠ِ ثُؾذجح ٝػ٠ِ هالح ثُؼِْ نٕ ٣ٔضفهٞث دٔهج ٓهضؿ دهٚ ثُ٘ذه٢ ِزك

 ًجُضٞه٤ش.ثُؾشػ٤ز ٣ٝضؼشمٕٞ ُٜج د هٞثٍ ٤ُغش 

ٕ  8ط َلُد هلّلِ )ثُـ( كه٢ هُٞهٚ صؼهج٠ُ ﴿ / نؽٌَ ػ٢ِ هٍٞ دؼل ثُٔؤُل٤ٖ ك٢ ًضخ ثُوشفٕ ٝؿ٤شٛج ن َْ اْىَح

 َِ ٞ َِ ػ٠ِ خالكْٜ ُخِن نكؼهجٍ  ُِٔؼضضُز د٘جء   م ػ٘ذ نَٛ ثُغ٘ز خالكج  [ ُالعضـشث9﴾]ثُلجصقز:َزةِّ اْىَعبىَ

  ٜٗج ُالعضـشثم ؟دثُؼذجد كال ٣وُٕٞٞ 

 ثُٔؼضضُز ٣ٌ٘شٕٝ ثالعضـشثم ٛ٘ج؟ ٓج نػِْ. ٓؼ٠٘ ثالعضـشثم َٛ كؼال  ٣ؼ٢٘ ػ/ صقضجػ إ٠ُ ٗظش، 

هلل سح  ٛ٘ههج ثعههضـشثم ثُؾهه٘ظ؛ ٣ؼ٘هه٢ ؽهه٘ظ نٝ نؽ٘ههجط ثُقٔههذ ؽ٤ٔؼههج (ث ُههق ٝثُههالّ)ٌُههٖ ثُقٔههذ 

  ٓ  نؽ٘جط ثُقٔذ خٔغز:، ٝز هلل و  ق  ض  غ  ثُؼج٤ُٖٔ ٣ؼ٢٘ 

فٔذ هلل ك٢ سدٞد٤ز، ٝفٔذ ك٢ ث ٤ُٛٞز، ٝفٔذ ك٢ ث عٔجء ٝثُقلجس، ٝفٔذ ك٢ ثُؾشع، ٝفٔذ ك٢ 

 ثٌُٕٞ ٝثُوذس.

 ك ؽ٘جط ثُقٔذ ًِٜج هلل، إ٣ؼ ػالهز ٛزث دخِن نكؼجٍ ثُؼذجد؟ 

ظههٖ نٕ ثُضٓخؾههش١ ٣وههٍٞ إٜٗههج ُالعههضـشثم كهه٢ كجصقههز ن -إرث ٓههج خههجٗض٢٘ ثُقجكظههز-ٝنظههٖ ، ٓههج نػِههْ

 ك٤قضجػ إ٠ُ ٓشثؽؼز. ثُضلغ٤ش ٝهجٍ نٍ ُالعضـشثم نظ٘ٚ ٣وٍٞ رُي.

ق  ثُوذس دجُظِْ؟8ط  / َٛ ٣ؾٞص نٕ ٗ ق 

  ٕ ٌُ َزثلَل أََحًداٝصوذ٣شٙ كال ٣ٞفق دجُظِْ ﴿ ثُوذس كؼَ    ػ/ ال ٣ؾٞص   اَل َْٝظيِ  [. 81﴾]ثٌُٜق:َٗ

هه/ نػههشف نٗجعهه7ط نٜٗههْ ال ٣لوٜههٕٞ ٝثهههغ ٓههٖ ٓؾجُغههْٜ ثٌُههالّ كهه٢ نػههشثك ػِٔجة٘ههج ثٌُذههجس  َُّ ج ؽ 

 ٝؿ٤شٙ، ٓج نكؼَ ٓغ ٛؤالء ٤ًٝق ثُضٞؽ٤ٚ؟ ثُٔغ٤ِٖٔ ٝكضجٝثْٛ ك٢ ف٤ل  

ثعهضؼؾَ كٞههغ ٓهٖ  ٕ  نًلج٣ز ك٢ ٝمٞؿ ٛزٙ ثُٔغه ُز، ٝ ٓج ك٤ٚثُغ٤ٖ٘ ثُٔجم٤ز  ٖٓػ/ نظٖ فقَ 
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 (3973بن ماجو )(/ ا1616الترمذي )  15

This file was downloaded from QuranicThought.com



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 والخمسون الواحدالشريط 

199 

ٕ  ٝث ٓش ػ٠ِ خالكٚ،  ٕ  جك٢ نػشثك ثُؼِٔجء نٝ ثعض٘وـ سن٣ْٜ د   ٓقجُـ ثُ٘هجط كه٢ ثُقهجٍ ٝكه٢  ن

كوهذ ًهجٕ  /ثُٔآٍ ٢ٛ دوٍٞ نَٛ ثُؼِْ ثٌُذهجس، ٝسفهْ   عهٔجفز ثإلٓهجّ ثُؾه٤  ػذهذ ثُؼض٣هض دهٖ دهجص 

إال ٓج ُْ ٣ذسًٚ ك٢ رُي ثُٞهش ٝإ٠ُ ٝهض٘ج ثُقجمش  ثُ٘جطُٔٞهلٚ ك٢ ث صٓز ٖٓ ثُخ٤ش ثُؼظ٤ْ ػ٠ِ 

 ثُ٘جط. ـ  ِ  ق  ثُؼجُٕٔٞ دجُؾشع ٝنفٞثٍ ٓج ٣  

ـ   ، ثٌُهالّ  ػ٠ِ ثُخ٤هش نٕ ٌٗهٕٞ ٓضوه٤ٖ هلل ٝثُٞثؽخ ػ٤ِ٘ج ؽ٤ٔؼج ٝٗقٖ هالح ػِْ ًٌِْٝ فش٣

 ٓقشٓز.ٝثُـ٤ذز ثٌُالّ ك٢ ث ػشثك  ،ٝثُـ٤ذز ٝٓقشٓز

نٗهٚ ٣هذسى ثُٞثههغ، ٣ٝوهغ كه٢ ػهٖ  ٖٓ ثُؼِْ ؽه٤تج كنهال   ٣ذسىفـ٤ش ُْ  ؽجحٖٝٓ ثُؼؾخ نٕ ٣ ص٢ 

 ٖ ػشكٞث ثُؼِْ ٝػشكٞث ثُٞثهغ؛ ٌُٖٝ َٛ ثُٞثهغ ٛٞ ث خذجس ثُغ٤جع٤ز؟ ٖٓ نَٛ ثُؼِْ ثُز٣ فن ًذجس  

 َٛ ثُٞثهغ ٛٞ ثُضلق٤الس؟ 

  َٛ ثُٞثهغ ٛٞ صلق٤الس ث٤ٌُذ؟ 

فهجُْٜ ػِه٠ ٓهج كه٢ ثُوهشفٕ  ن  ذ هط  ص  فهجُْٜ ػِه٠ ثُؾهشع؟ نٝ  ن  ذ  ط  ػذثء ٤ًٝق ص  نّ ثُٞثهغ ٛٞ ٝثهغ ث 

 ؟ٝثُغ٘ز

هٛهؤالء ث ػههذثء ك  ٝ ،أعهالّ ٝثُٔغهه٤ُِٖٔء ٣ؼ٘ه٢ ال ص٘لههي ثُٔغه ُز ٓههٖ ٝؽهٞد نػههذث كهه٢     ْ  ٜ  ِ  ق 

َمبَٚ ثِبهلّلِ َِّظًٞساثُوشفٕ هجٍ عذقجٗٚ ﴿ َٗ ىًِّٞب  َٗ َمبَٚ ثِبهلّلِ  َٗ  ٌْ ٌُ ثِأَْعَدائُِن    ُ٘هج ٖ  ٤  د ه [88﴾]ثُ٘غهجء:هلّلُ أَْعيَ

 ﴿ ٟىَِ رَْسَضٚ َعْلَ فجٍ ث٤ُٜٞد ٝصلجف٤َ ػذثٝر ث٤ُٜٞد ُ٘ج ٝثُ٘قجس الَ اىْهَظبَزٙ َحزٚه  َٗ َٗ ُُٖ٘د  اْىَٞ

 ٌْ ُٖ يهزَ ٍِ ٌُٖ َٛ ٖٓ ؽشه ثُؼجُْ نٕ ٣ضضذغ ؽ٤ٔغ ثُؾشثةذ ٣ٝوشنٛج ٝث خذجس ٝثُو٘ٞثس ثُلنجة٤ز  ﴾ رَزهجَِر 

 ٝثُضق٤ِالس ثُغ٤جع٤ز فض٠ ٣ٌٕٞ كو٤ٜج دٞثهغ؟ 

  ٕ  ٛزث ٤ُظ دٔوقٞد. الؽي ن

هِ  ٖ ُه٤ظ ًهَ ٓهج ػ  ٝكوهٚ؛ ٌُه ْ  ٜ هٝث فٌجّ ثُؾشػ٤ز الدذ نٕ صٌهٕٞ ػهٖ ك   كه٢  ثُ٘هجط ٣ٌهٕٞ ٓهؤعشث   ٚ  ٔ 

 ك  ش  ؼ  ال ه٤ٔز ُٜج ٝال نعش، ٤ُٝظ ًَ ٓج ٣   ْ  ِ  ؼ  كٜ٘جى نؽ٤جء ص   ،ثُلضٟٞ نٝ ك٢ ثُقٌْ نٝ ك٢ ثُضقشكجس

ٕ  ُِّ ن  ؛  ٕ ثُ٘جط ث٥ٕ ٣  صغٔؼٞٗٚ نٝ ٣٘وَ ٣ٌٕٞ فق٤قج   ٌُْ نٝ  َ  ن  دج خذجس، ث خذجس ٝثإلػالّ ٣   ٞ

هٝثُ٘هجط ٣ضقهشكٕٞ صقهشكجس ث ههٞثٍ، ٣ٝؾؼهَ  ع٣ٝ٘ٞ  ٓ ، سدٔهج دؼنهٌْ َ  و هػِه٠ ٓهج ٗ   ج  ٣ذ٘هٕٞ نفٌج

ٕ   عٞثء   ك  ش  ؼ  ٣٘ظش ك٢ ث خذجس ثُض٢ ص   صلجف٤َ ثُخذش ٝثفذر  ًجٗش ٓوشٝءر نٝ ٓغٔٞػز نٝ ٓشة٤ز ن

ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٞعجةَ، ك٢ ثُؾشثةذ ك٢ نٓش٣ٌج ٝك٢ نٝسدج ٝك٢ ثُؾشم ٝك٢ ثُٔغٔٞع ك٢ ث خذجس،  َ  و  ٘  ص  

ثُقهٞسر نٕ ثُٔؼشٝمز كه٢ نخذهجس كه٢ ه٘هٞثس، صؾهذ  ج  جسدز؛ دَ ثُقٞسر ثُٞثفذر نف٤جٗ  ثُق٤جؿز ٓضو

هثُٞثفذر  ؟ س  ٞ  صضشدد ك٢ ث خذجس ك٢ ؽ٤ٔغ ثُو٘ٞثس، ٖٓ ثُز١ فجؽ ثُخذش ث عجعه٢؟ ٝٓهٖ ثُهز١ ف 

 ؟ٖٝٓ ثُز١ ٣٘ؾش ٛزٙ ث خذجس ك٢ ثُؼجُْ؟ٖٝٓ ثُز١ كؼَ

ٕ  ُٝث ى صغهِو إػالٓه٢ ػهج٢ُٔ ػِه٠ ثُٔغه٤ِٖٔ ٝػِه٠ ٛ٘هج ٘جط ٣ذٝسٕٝ فٍٞ ٛزٙ ث خذجس، الؽهي ن

ٞ  ُضٝ ثُغ٤جع٤ز هقثؿ٤شْٛ؛ ٣ؼ٢٘ ُضٌٕٞ ثُٔٞ  ٓج. ٌٕٞ سؿذز ثُ٘جط ُٝضٌٕٞ فسثء ثُ٘جط ػ٠ِ ٗق

ٕ   ُٜزث كجُز١ ٣٘ذـ٢ ُطالح ثُؼِْ نٝال   ث ٓز دهَ ثُهّذ٣ٖ ٝثُؾٜهجد ث٥ٕ  نٕ ٣٘ؾـِٞث دجُؼِْ ػٖ ؿ٤شٙ؛  

٠ هِذهز ػِهْ إرث مه٤ؼضْ ثُٞههش كه٢ ه٤هَ ٝههجٍ دٕٝ كجةهذر، دقجؽز إُ ،ثُ٘جط دقجؽز إ٤ٌُْ ،ؽٜجد ػِْ

٣ؾضشٕٝ ثُٔؾالس ثُقهٞثدط ٝٓؾِهز  ،ٗقٖ ٓش٣٘ج هذٌِْ دٔشثفَ ًجٕ دؼل ثُ٘جط ٣ضضذؼٕٞ ثُٔؾالس

ٞث كه٢ ثُغ٤جعهز ٜ  و  ثُٞهٖ ثُؼشد٢ ٝنٗج نرًش ٖٓ عالع٤ٖ ع٘ز ٝٓؾِز ًزث ٝؽش٣ذر ٝؽشثةذ ٓض٘ٞػز ال ك  

 ث ٝٛزث.ٝال كوٜٞث ك٢ ثُؼِْ كنجػٞث د٤ٖ ٛز

د٤ههجٕ كهه٢ ، ٝكهه٢ د٤ههجٕ ثُغهه٘ز ٝقجؽههز إُهه٤ٌْ كهه٢ ثُؼِههْ ثُ٘ههجكغ كهه٢ صٞف٤ههذ   دثُ٘ههجط دقجؽههز إُهه٤ٌْ 

 ث فٌجّ ثُؾشػ٤ز، كضؼِٔٞث ثُؼِْ ثُ٘جكغ ٝثصشًٞث ثُٔغجةَ ثٌُذجس  َٛ ثُؼِْ كئٕ ٛزث نٗلغ ٌُْ.

ػِه٠ نٛهَ  ذ  و ه٘  ٌُٖ نٕ ٣   ٓ ٓٞٗز نٝ ك٤ٚ خذش ٣ضؼِْ ٣ٝلْٜ؛ ك٢ ٓؾِز   ؽ٤ذث   صق٤ِال   سنٟهجُخ ٣٘ظش إرث 

 نٕ ٣ٌٕٞ ٓ ٓٞسث دٚ ك٢ ثُؾشع . ٝال دؼذٍ كنال   ز  ل  ق  ٛزث ٤ُظ د٘   ٚ  ؼ  ذ  ض  ثُؼِْ إرث ُْ ٣ضضذؼٞث ٓغَ ص  

ٝثُـ٤ذهز ًٔهج  ٓهٖ ثُنه٤جع -ػ٤ِٜهج ٝإٕ نعجد٘هج   -نُغه٘ض٘ج ٓهٖ ثُـ٤ذهز ُٝه٘قلع ه٤ِهَ نػٔجُ٘هج  ٢كِ٘و

 ضجح نٕ صؤخز ٓ٘ٚ ثُٔظِٔز ٣ّٞ ثُو٤جٓز.الدذ نٕ ٣ؤخز ٖٓٔ ثؿكٝهٞع ك٢ ثُؼشك صؼِٕٔٞ 

ه٣   ٝ  ثُٔغضؼجٕ، ٣ؼ٢٘ ثُٞثفذ ثُز١ ٣ؼشف ٗلغٚ ٝفش٣ـ ػ٠ِ ث٥خشر ٝٓج ٣وشدٚ إُه٠     غ  ٤  ن 

 ٗلغٚ دٜزث ثُِغجٕ ثُز١ ٣وغ دٕٝ ػَٔ.
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نػٔجٍ نَٛ  ٢ٛثُض٢ دو٤ش ٝٗلؼش ك٢ د٣ْٜ٘ ٝك٢ د٤ٗجْٛ  -ٝنٗضْ ثٗظشٝث-ًٝغ٤ش ٖٓ ث ػٔجٍ ثُ٘جكؼز 

 ْ ثٌُذجس ٢ٛ ثُض٢ ٛجد٣ز ٝٗجكؼز، ٝٓج نفغٖ هٍٞ ثدٖ ثُٞسد١ ك٢ ال٤ٓضٚ:ثُؼِ

 ٗعِ اىجحس اجزصاء ثبى٘او ٍيل معسٙ عْٔ رغْٜ معسح
ـ  ظثُٞؽَ ٓجء ػزح ه٤َِ ٌُ٘ٚ ٣طلب ثُثُذقش ًغ٤ش ٌُ٘ٚ ٓجُـ ال صؾشح ٓ٘ٚ، ٝ  .ز  ِ  ٔ  ٣ٝش١ٝ ثُ

ل ش ثٌُجكش كٜٞ ًجكش( َٛ ٢ٛ فق٤قز ٝٛ  ٌ  َ ٢ٛ ػ٠ِ ثهالهٜج؟ط/ ٓوُٞز )ٖٓ ُْ ٣ 

ـ     ل ش ثٌُجكش ثُز ١ ٗ  ٌ ػِه٠ صٌل٤هشٙ كٜهٞ ًهجكش، ٝث٤ُٔضهذع ..... ال ، ٛهزٙ ٓهج  فق٤قز، ٖٓ ّ ٣ 

 ٢ٛ دوجػذر.

ٕ  ٓهٖ ُهْ ٣ٌلهش ثٌُهجكش كٜهٞ ًهجكش، ٣ٝوقهذٕٝ دجٌُهجكش، ثدهٖ ص٤ٔ٤هز  ـ  ػ٤ِٜهج نٛهَ ثُؼِهْ ن ج ثُِه٢ ٗه  ٓ ن

جء ًلشٙ ك٢ ثٌُضهجح ٝثُغه٘ز،  ٗهٚ صٌهز٣خ ٌُِضهجح رًشٛج ك٢ ٓٞمغ هجٍ )ٝثُٔوقٞد ثٌُجكش ثُز١ ؽ

ج ُٞ ًَ ٝثفذ، ٛزث ٓج ٣ٌلش، ٛزث ٣ٌلش، ٣ق٤ش، ٌُٖ الدذ ٖٓ سؽٞػٚ إ٠ُ نفَ.  ٓ  ٝثُغ٘ز(، ن

٣ؼ٢٘ ٓهغال  ٝثفهذ ٣ؾه٢ ٣ٝوهٍٞ )ٝ  كشػهٕٞ ٓغهِْ( ك٤هٚ ٓهٖ ٣وُٞهٚ، ٝك٤هٚ ٓهٖ ثُقهٞك٤ز ٓهٖ ٣وهٍٞ 

ٍ )ندههٞ ُٜههخ نٗهج ال نًلههشٙ( نٝ ٣وههٍٞ ندههٞ )ثُؾهالٍ ٝثُههذٝثك٢ ٝؽههشًش، ٝثدهٖ ػشدهه٢، نٝ ٣ؾهه٢ ٣ٝوهٞ

 ٓج نًلشٙ؟، ٝٛٞ هذ عذش ًلشٙ دجٌُضجح ٝثُغ٘ز ٝنٌٗش ثٌُضجح ٝثُغ٘ز. ملسو هيلع هللا ىلصهجُخ ػْ ثُ٘ذ٢ 

 .11ك٢ ٛزث ثُوذس ًلج٣ز ٝدجسى   ك٤ٌْ ٝػ٤ٌِْ، ٝف٠ِ   ٝعِْ ٝدجسى ػ٠ِ ٗذ٤٘ج ٓقٔذ
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